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Rozloha: 496 km2
Počet obyvatel: 1 265 000
Zeměpisná poloha: 50° 05' 19'' severní šířky, 14° 25' 17'' východní délky,
nadmořská výška 235 m (průměr)
Čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas – středoevropský + 1 (GMT + 2)
Podnebí: středoevropské mírné klima se 4 ročními obdobími
Vltava protéká městem v délce 31 km, největší šířka 330 m, 14 mostů
Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město
a Vyšehrad

Chrám Matky Boží před Týnem – Staroměstské náměstí, Praha 1, www.tyn.cz
Jedna z nejpůsobivějších gotických sakrálních staveb v Praze s rozsáhlou galerií
gotických, renesančních a raně barokních děl, z nichž nejzajímavější jsou oltářní
obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma Tychona Brahe. [D3]
Obecní dům – náměstí Republiky 5, Praha 1, www.obecnidum.cz
Vrcholné dílo pražské secese ze začátku 20. století, na jehož podobě se podílela
řada významných umělců v čele se světoznámým malířem Alfonsem Muchou.
Nádhernému interiéru vévodí monumentální Smetanova síň. [D3]
Prašná brána – Na Příkopě, Praha 1, www.muzeumprahy.cz
Významná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské cesty
na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. [D3]
Vyšehrad – V Pevnosti, Praha 2, www.praha-vysehrad.cz
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti zdejší
hradiště vzniklo asi v polovině 10. století. Jeho parkový areál ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou rotundu sv. Martina, novogotický kostel
sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště a další zajímavosti. [D4]

Praktické informace
Tísňové volání: 112
Národní směrové číslo do České republiky: +420
7

8

Letiště Václava Havla Praha – www.prg.aero, 30 minut do centra
Doprava na letiště:
Nádraží Veleslavín (metro A) – bus 119
Zličín (metro B) – bus 100
Hlavní nádraží (metro C) – bus Airport Express
Městská hromadná doprava – www.dpp.cz
turistické jízdenky na 24 nebo 72 hodin
Městská poliklinika Praha – Spálená 12, Praha 1, T: 222 924 295 [D3]
Lékárna s nepřetržitým provozem – Palackého 5, Praha 1, T: 224 946 982 [D3]

9
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Měna – česká koruna Kč (CZK); 1 euro = cca 27 Kč
mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč
bankovky: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 Kč
Většina obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb akceptuje běžné typy
mezinárodních platebních karet. Peníze je mj. možné vybírat v husté síti
bankomatů.
Pošta – Jindřišská 14, Praha 1, www.ceskaposta.cz
denně 02.00–24.00 [D3]
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Petřínská rozhledna – Petřínské sady, Praha 1, www.muzeumprahy.cz
Jedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako volná
kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. [C3]
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3,
www.srdcepane.cz
Nejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského architekta Josipa Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je inspirovaná
starokřesťanskými vzory. [E3]
Dům U Černé Matky Boží – Ovocný trh 19, Praha 1, www.upm.cz
Vrcholné dílo české kubistické architektury je výjimečné svou fasádou i kubistickým půdorysem a průnikem kubismu i do interiéru domu. Sídlí zde rovněž
stálá expozice českého kubismu. [D3]
Müllerova vila – Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6, www.muzeumprahy.cz
Vila je mistrovským dílem světové architektonické avantgardy. Navenek působí
stroze funkcionalisticky, zajímavá je však její vnitřní dispozice s originálně
řešenými interiéry, jež se „vlévají“ jeden do druhého. [B2]
Tančící dům – Rašínovo nábřeží 80, Praha 2, www.tancici-dum.cz
Tato výjimečná stavba je pilířem moderní pražské architektury. Idea domu
je inspirována tanečním umem slavného filmového páru – Freda Astaira
a Ginger Rogers. [C3]
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Svátky v České republice:
1. leden – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu /
Velký pátek a Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek) / 1. květen – Svátek
práce / 8. květen – Den vítězství / 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje / 6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa /
28. září – Den české státnosti / 28. říjen – Den vzniku samostatného
československého státu / 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii /
24. prosinec – Štědrý den / 25. prosinec – 1. svátek vánoční /
26. prosinec – 2. svátek vánoční

Veletržní palác – Dukelských hrdinů 47, Praha 7, www.ngprague.cz
Ve své době největší stavba svého druhu na světě a první funkcionalistická
budova v Praze má úctyhodné rozměry 140 x 75 metrů. Dnes slouží potřebám
Národní galerie pro sbírky moderního umění. [D2]
Národní památník na Vítkově – U Památníku 1900, Praha 3,
www.nm.cz
Monumentální budova byla postavena k poctě československých legionářů
a československého odboje v období 1. světové války. Součástí památníku
je také hrob neznámého vojína a bronzová jezdecká socha Jana Žižky. [E3]
Žižkovská televizní věž – Mahlerovy sady 1, Praha 3, www.towerpark.cz
Bezesporu hlavní dominanta Prahy je se svými 216 m nejvyšší stavbou
metropole. Na konstrukci věže je umístěno 10 obřích soch miminek Davida
Černého. [E3]

foto: Tomáš Adamec

Významné památky

Legenda:
1

Pražský hrad

2

Karlův most

3

Staroměstská radnice s orlojem

4

Strahovský klášter

5

Chrám Matky Boží před Týnem

6

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
s Žižkovskou televizní věží

7

Tančící dům

8

Valdštejnská zahrada

9

Královská obora – Stromovka

10

Národní muzeum

11

Španělská synagoga

12

Lodičky na Vltavě

13

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

14

Nostalgická linka č. 91

Letenské sady – Praha 7 – Holešovice
Park s travnatými plochami, vzrostlými stromy, pestrou směsicí dřevin osázenými stráněmi a s dlouhou platanovou alejí poskytuje nejen příjemné posezení,
ale i jedinečné výhledy na Prahu. [D2/C2]

Muzea a galerie
Národní muzeum:
— Historická budova Národního muzea – Václavské náměstí 68, Praha 1
do roku 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena [D3]
— Nová budova Národního muzea – Vinohradská 1, Praha 1
expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ [D3]
— Náprstkovo muzeum – Betlémské nám. 1, Praha 1
expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea) [C3]
— České muzeum hudby – Karmelitská 2/4, Praha 1
expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů,
mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) [C3]
— Lapidárium – Výstaviště 422, Praha 7
expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století [D1]
Další expozice Národního muzea na www.nm.cz
Muzeum hlavního města Prahy – Na Poříčí 52, Praha 8, www.muzeumprahy.cz
expozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do r. 1784 [D2]
Museum Kampa – U Sovových mlýnů 2, Praha 1, www.museumkampa.cz
expozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka Kupky,
průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého kubistického
sochaře. [C3]
Židovské muzeum v Praze – Maiselova 15, Praha 1, www.jewishmuseum.cz
Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě
dokumentuje historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách.
Ve správě muzea jsou: Starý židovský hřbitov, Španělská synagoga, Pinkasova
synagoga, Obřadní síň, Maiselova synagoga, Klausová synagoga a Galerie
Roberta Guttmanna [D2]
Národní galerie v Praze:
— Veletržní palác – Dukelských hrdinů 47, Praha 7
expozice: Sbírka moderního a současného umění [D2]
— Klášter sv. Anežky České – U Milosrdných 17, Praha 1
expozice: Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 [D2]
— Šternberský palác – Hradčanské náměstí 15, Praha 1
expozice: Sbírka starého umění [C2]
— Schwarzenberský palác – Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Baroko v Čechách [C3]
— Salmovský palác – Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Umění 19. století od klasicismu k romantismu [C3]

Vltavské ostrovy
Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.
— Kampa – Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem,
Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst
v Praze [C3]
— Slovanský ostrov – Praha 1 – jedinému ostrovu na Vltavě
s významnější parkovou úpravou dominuje okázalý neorenesanční
palác Žofín [C3]
— Střelecký ostrov – Praha 1 – útulné místo skryté ve stínu letitých
stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy
na Prahu [C3]
— Ostrov Štvanice – Praha 7 – ostrov dříve nazývaný také jako Velké Benátky
je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci [D2/E2]

Pražské atrakce
Zoologická zahrada hl. m. Prahy – U Trojského zámku 3, Praha 7,
www.zoopraha.cz
Zoo patří díky své jedinečné poloze k nejkrásnějším zoologickým zahradám
na světě. Tento nádherný kousek přírody a jejích zvířecích obyvatel je jako
stvořený pro všechny generace návštěvníků. [C1]
Botanická zahrada hl. m. Prahy – Trojská 196, Praha 7, www.botanicka.cz
Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně unikátního
tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet tropickou přírodou
v jakoukoliv roční dobu. [C1]
Aquapalace Praha – Pražská 138, Průhonice – Čestlice, www.aquapalace.cz
Největší zábavní aquapark ve střední Evropě, kde prožijete neopakovatelné
chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu s nepřebernou řadou
vodních atrakcí.
Lanová dráha na Petřín – Újezd, Praha 1, www.dpp.cz
Oblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do systému
městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. [C3]
Zrcadlové bludiště na Petříně – Petřínské sady, Praha 1,
www.muzeumprahy.cz
Zvenku stavba vypadá jako malý hrad, uvnitř ale nenajdete labyrint tajných
chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel. Spontánní dětský smích se ozývá zvláště
v síni smíchu, kde se nachází několik zkreslujících zrcadel. [C3]
Nostalgická linka č. 91
Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí o víkendech
od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou pravidelnou trať
centrem města na nostalgické lince číslo 91. [D2]
Pražský motoráček
Romantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický
motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede impozantními
hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. [D3]
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Veřejné toalety – ve všech stanicích metra jsou k dispozici veřejné toalety,
obvyklá otvírací doba: po–pá 7.00–20.00, so + ne 8.30–20.00, v centrálních
a přestupních stanicích i déle
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Moderní architektura

Královská obora – Stromovka – Praha 7 – Bubeneč
Rozlehlý park se rozkládá na ploše 95 ha v těsném sousedství holešovického
Výstaviště. Je ideálním místem pro romantické vycházky, pikniky, sport i relaxaci.
[D1,D2/C1,C2]

Pražské přívozy
Nejzábavnější spojnicí mezi pravým a levým břehem Prahy jsou pražské
přívozy. V provozu jsou zpravidla od dubna do října a platí na ně běžná jízdenka
MHD. Bližší informace na www.dpp.cz nebo www.ropid.cz.

www.prague.eu

4

Staronová synagoga – Červená ul., Praha 1, www.kehilaprag.cz
Patří mezi nejstarší a nejcennější evropské i světové židovské památky, je
i nejstarší synagogou ve střední Evropě. Raně gotická stavba z konce 13. století
dodnes slouží jako modlitebna židovské obce v Praze. [D2]

Vyšehradské sady – Praha 2 – Vyšehrad
Magické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická zákoutí
i krásné vyhlídky na Vltavu. [D4]

Název: Praha – Mapa města
Text: © Pražská informační služba – Prague City Tourism
Foto: © Pražská informační služba – Prague City Tourism a Shutterstock
Grafický návrh: Dynamo design s.r.o.
Mapa: Kartografie Praha a.s.
Tisk: All 365 a.s.
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Město kouzelné a romantické, historická perla
pyšnící se architektonickými skvosty několika
staletí, místo s podmanivou atmosférou,
kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní
metropole tepající životem, to vše je Praha,
jedno z nejkrásnějších měst světa. Její historické
centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO.

Klementinum – Mariánské náměstí 5, Praha 1, www.klementinum.com
Rozsáhlý areál původně sloužil jako jezuitská kolej. Prohlídkový okruh zahrnuje
mj. Astronomickou věž a Barokní knihovní sál. Zrcadlová kaple s unikátním
osazením zrcadel slouží jako koncertní síň. [C3]
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Pražský hrad – Praha 1 – Hradčany, www.hrad.cz
Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden z největších hradních komplexů na světě tvoří historické paláce, církevní budovy,
rozsáhlé zahrady i malebná zákoutí. Pražský hrad je již více než tisíc let symbolem českého státu. Dominantou je gotická katedrála sv. Víta, Václava
a Vojtěcha (1344). [C2]
Karlův most – Praha 1 – Malá Strana, Staré Město
Nejstarší a nejznámější pražský most byl založen r. 1357 Karlem IV. Most je
po obou stranách opevněn věžemi – Malostranskými mosteckými věžemi
a Staroměstskou mosteckou věží, která patří k nejkrásnějším branám gotické
Evropy. [C3]
Kostel sv. Mikuláše – Malostranské náměstí, Praha 1, www.stnicholas.cz
Vrcholná stavba tzv. pražského baroka s dominantní kopulí a zvonicí.
Panoramatický význam kostela je zásadní nejen pro levý břeh Vltavy. Za svého
pobytu v Praze zde na varhany hrával W. A. Mozart. [C3]
Staroměstská radnice s orlojem – Staroměstské náměstí, Praha 1,
www.staromestskaradnicevpraze.cz
Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města.
Nejstarší gotickou část komplexu tvoří věž s arkýřovou kaplí a unikátní orloj
se středověkým mechanismem, na kterém se každou celou hodinu mezi
9.00–23.00 objevuje 12 apoštolů. [D3]
Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) –
Karmelitská 9, Praha 1, www.pragjesu.cz
Raně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka, pocházející
ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou z Lobkovic (1628). [C3]
Strahovský klášter – Strahovské nádvoří 1, Praha 1,
www.strahovskyklaster.cz
Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu se nachází vzácná
Strahovská knihovna a Strahovská obrazárna, jedna z nejvýznamnějších
středoevropských sbírek gotického malířství, rudolfinského umění, barokní
a rokokové malby. [B3]
Loreta – Loretánské náměstí 7, Praha 1, www.loreta.cz
Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše a barokním kostelem Narození
Páně. Vzácný je tzv. Loretánský poklad, soubor bohoslužebných předmětů,
z nichž nejproslulejší je Diamantová monstrance. [B3/2]

Pražské zahrady a parky
Zahrady Pražského hradu – Pražský hrad, Praha 1, www.hrad.cz
Historicky nejcennější ze všech hradních zahrad je Královská zahrada z roku
1534 se Zpívající fontánou, která patří k nejkrásnějším renesančním fontánám
v Evropě. Z Jižních zahrad, rozpínajících se před jižním průčelím Pražského
hradu, je dechberoucí výhled na historické jádro Prahy. [C2]

— Palác Kinských – Staroměstské náměstí 12, Praha 1
expozice: Umění Asie [D3]
Bližší informace na www.ngprague.cz
Galerie hlavního města Prahy:
— Trojský zámek – U Trojského zámku 4/1, Praha 7
expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja [C1]
— Bílkova vila – Mickiewiczova 1, Praha 6
expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře
a grafika epochy symbolismu [C2]
— Dům U Kamenného zvonu – Staroměstské náměstí 13, Praha 1
výstavní síň [D3]
— Městská knihovna (2. patro) – Mariánské náměstí 1, Praha 1
výstavní síň [D3]
— Dům fotografie – Revoluční 5, Praha 1
výstavní síň [D2]
Bližší informace na www.ghmp.cz
Obrazárna Pražského hradu – Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1,
www.kulturanahrade.cz
expozice: Obrazy z hradních sbírek [C2]
Strahovská obrazárna – Strahovské nádvoří 1, Praha 1,
www.strahovskyklaster.cz
expozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu [B3]

Palácové zahrady pod Pražským hradem – Valdštejnská 12 – 14, Praha 1,
www.palacove-zahrady.cz
Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá reprezentativní komplex
vzájemně propojených historických zahrad s bohatou architektonickou
výzdobou, vyhlídkovými terasami i pavilonky prokomponovanými s vegetací
do malebných celků. [C2]

Centrum současného umění DOX – Poupětova 1, Praha 7, www.dox.cz
Prezentace současného umění, architektury a designu [E1]

Valdštejnská zahrada – Letenská ul., Praha 1
Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou terrenou
a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám bude dělat
společnost několik volně žijících pávů. [C2]

Náplavka – Rašínovo nábřeží, Praha 2, www.prazskenaplavky.cz
Náplavka zejména v jarních a letních měsících nabízí nepřeberné množství akcí
všeho druhu – od farmářských trhů přes degustační festivaly až po rozmanité
kulturní akce. A to vše pod širým nebem a s výhledem na Vltavu a Pražský
hrad. [C4]

Vrtbovská zahrada – Karmelitská 25, Praha 1, www.vrtbovska.cz
Jedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší, originalitou
architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou sochařské výzdoby
však dosahuje evropského významu. [C3]
Vojanovy sady – U Lužického semináře 17, Praha 1
Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových sadů
patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní zahrada. [C3]
Petřínské sady – Praha 1 – Malá Strana
Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho stráně jsou
oázou klidu v centru Prahy. Na jeho vrcholu se nachází Petřínská rozhledna,
která skýtá okouzlující pohled na celé město. [C3/B3]
Františkánská zahrada – Jungmannovo nám., Praha 1
Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí se
při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. [D3]
Riegrovy sady – Praha 2 – Vinohrady
Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním prostředím,
volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. [E3/D3]

Vltava a život na řece

Půjčovny lodiček a šlapadel
Oblíbená šlapadla či lodičky jsou zajímavou a romantickou alternativou pro
trávení volného času v letní Praze.
— Slovanka – Slovanský ostrov, Praha 1, www.slovanka.net [C3]
— S.P.L.A.V. Praha – Slovanský ostrov 8, Praha 1 [C3]
— Půjčovna lodiček – Smetanovo nábřeží, Praha 1, www.pujcovna-lodicek.cz [C3]
Vyhlídkové plavby
Plavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro Prahy
a spousty nových zážitků.
— Pražská paroplavební společnost – přístaviště Rašínovo nábřeží a Čechův
most, www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO (cca duben–září) [C3; D2]
— Evropská vodní doprava – Prague Boats – přístaviště u Čechova mostu,
www.evd.cz [D2]
— Pražské Benátky – přístaviště Judita, Čertovka, Mánes a Four Seasons,
www.prazskebenatky.cz [C3; C3; C2 a C3]
— Parníky Praha – přístaviště Dvořákovo nábřeží, Na Františku,
www.parniky-praha.eu [D2]
— Jazzboat – přístaviště Čechův most, www.jazzboat.cz – výjimečný plovoucí
jazzový klub [D2]

Zážitkové okružní jízdy
Objevovat půvab Prahy nemusíte jen pěšky. Co třeba vyzkoušet pohádkovou
projížďku v kočáře, jízdu veteránem, ekovláčkem nebo vyhlídkový let balonem?
Možností je spousta. Pro více informací navštivte naše turistická informační
centra.

Turistické informace a služby =
Pražská informační služba – Prague City Tourism
Turistická informační centra
V našich TIC na důležitých místech historického centra a na letišti získáte
veškeré informace o Praze, informační brožury a mapy a širokou nabídku
turistických služeb včetně ubytování, jízdenek na městskou dopravu,
vstupenek na kulturní akce, Prague Card aj. Otevřeno denně.
— Staroměstská radnice – Staroměstské nám. 1 [D3]
— Rytířská 12, Praha 1 – roh s ulicí Na Můstku [D3]
— Václavské náměstí (horní část) – roh se Štěpánskou ulicí [D3]
— Letiště Václava Havla Praha – Terminál 1 a Terminál 2
T: 221 714 714, e-mail: tourinfo@prague.eu
E-shop
Na www.eshop.prague.eu si můžete zakoupit merchandisingové předměty,
turistickou kartu Prague Card, skupinové vstupenky na Staroměstskou radnici
nebo objednat mapy a brožury z naší produkce.
Prague Card
Atraktivní turistická karta je vstupenkou do 50 hlavních turistických objektů
v Praze. V ceně karty je také jízdné na městskou hromadnou dopravu, okružní
jízda Prahou, plavba po Vltavě, doprava na letiště autobusem Airport Express
a zajímavé slevy na další vstupy, exkurze či kulturní představení.
Více na www.prague.eu/praguecard.
Prague Guide
Oficiální portál mobilních aplikací města Prahy umožňuje snadno a rychle najít
aktuální seznam spolehlivých mobilních aplikací s informacemi o městě.

Klíčová slova: Prague Guide
Průvodcovské služby
Naši vysoce kvalifikovaní průvodci vás seznámí s českou metropolí při pěších
vycházkách nebo okružních jízdách. Nabízíme základní i specializované trasy.
Na přání zajistíme také výlety do okolí města, včetně dopravy.
Dispečink průvodců – Staroměstská radnice
T: 221 714 569, 775 855 037, e-mail: guides@prague.eu
www.prague.eu
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