Doprava a služby v okolí areálu Fabrika a další užitečné kontakty
Doprava:
Taxi:
máte-li staženou aplikaci, použijte taxi Uber nebo Liftago, telefonicky lze objednat např. AAA Taxi
na č. 00420 222 333 222 http://www.aaataxi.cz/en/
Vzdálenosti: z letiště Václava Havla 19 km, od vlaku z Hlavního nádraží 6 km, autobusového
nádraží Florenc 7 km

Městskou hromadnou dopravou z letiště Václava Havla:
Jízdenka na celou cestu stojí 32 Kč a koupíte ji na letišti, a to v příletové hale Terminálu 1
i Terminálu 2 nebo v automatu na zastávce autobusu.Před východem z terminálu 1 nebo 2 je
několik autobusových stanovišť. Autobusem č. 100 jeďte na konečnou stanici Zličín. Zde je
začátek trasy B metra, kterým jeďte na stanici metra Anděl, kde vystupte z metra směr Na Knížecí,
vlevo ve vestibulu jsou východy k autobusům, z druhého stanoviště odjíždí autobus č. 120.
Vystupte na zastávce „Pod Děvínem“, před výstupem je nutno zmáčknout tlačítko „Stop“. Ke
vstupu do Fabriky je to potom již jen 20 metrů zpátky.

Městskou hromadnou dopravou od vlaku z Hlavního nádraží:
Jízdenka na celou cestu stojí 32 Kč a koupíte ji v automatech v nádražní hale. Přímo v hale je
i stanice metra trasy C, jděte dovnitř vchodem směr Letňany. Vystupce na Florenci (hned
následující stanice). V metru jděte o patro níže a přestupte na trasu B (směr Zličín) a jeďte na
stanici Anděl. Zde vystupte z metra směr Na Knížecí, vlevo ve vestibulu jsou východy
k autobusům, z druhého stanoviště odjíždí autobus č. 120. Vystupte na zastávce „Pod Děvínem“,
před výstupem je nutno zmáčknout tlačítko „Stop“. Ke vstupu do Fabriky je to potom již jen 20
metrů zpátky.

Městskou hromadnou dopravou z autobusového nádraží Florenc:
Přímo před halou autobusového nádraží je vchod do metra trasy C, sejděte dovnitř, ve vestibulu
naleznete automat na jízdenky. Jízdenka na celou cestu stojí 32 Kč. Vejděte do metra, avšak je
nutno z trasy C přejít o patro níže na trasu B. Odtud jeďte (směr Zličín) na stanici Anděl. Zde
vystupte z metra směr Na Knížecí, vlevo ve vestibulu jsou východy k autobusům, z druhého
stanoviště odjíždí autobus č. 120. Vystupte na zastávce „Pod Děvínem“, před výstupem je nutno
zmáčknout tlačítko „Stop“. Ke vstupu do Fabriky je potom již jen 20 metrů zpátky.

Jízdní řád autobusu č. 120 je ke stažení zde:
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineList.aspx?mi=5&t=3

Služby v okolí:
Anděl, kam se dostanete za 5 minut autobusem č. 120 na konečnou stanici, je hlavní společenské
centrum Prahy 5 s množstvím obchodů, restaurací a rychlého občerstvení (např. potraviny Albert,
pekařství Paul, KFC, McDonald, Potrefená husa ..)
Na Andělu je rovněž Obchodní centrum Nový Smíchov, ve kterém je dispozici je 150 obchodů, 25
restaurací, TESCO, Cinema City, bowling, healt club Holmes Place, k dispozici je 2500 parkovacích
míst.

Otevřeno od 9 do 21 hodin, prodejna Tesco od 6 do půlnoci
www.novysmichov.eu

Užitečné kontakty:

Přehled kulturních akcí v Praze najdete zde:
https://goout.net/cs/praha/
http://cokdyvpraze.cz/

Vstupenky je možno koupit zde:
https://www.ticketstream.cz/

vstupenky.ticket-art.cz
www.ticketportal.cz

Stránky dopravního podniku v Praze, kde je možno vyhledat spojení po Praze a vytisknout si
jízdní řády:

www.dpp.cz

Stránky pro zakoupení jízdenek mimo Prahu (přímé spojení např. Český Krumlov, Karlštejn, Brno,
Bratislava, Budapest, Vídeň, Drážďany, Berlín ….)

http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/ (vyhledání opravního spojení)
www.regiojet.cz

(autobusy a vlaky)

www.elines.cz (jen autobusy)
https://www.cd.cz/eshop/ (hlavní vlakový dopravce v ČR)

Linky tísňového volání:
➢ Policie: 158
➢ Městská policie: 156
➢ Hasiči: 150
➢ Záchranná služba: 155
➢ Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112

http://www.prahapress.cz/dulezita-telefonni-cisla-praha/

