12. MEZINÁRODNÍ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ

8. – 10. LISTOPADU 2005
úterý 8. listopadu:
st eda 9. listopadu:
tvrtek 10. listopadu:



9:30 – 18:00 hodin
9:00 – 18:00 hodin
9:00 – 15:00 hodin

PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL, PRAHA - LETŇANY
=============================================================

DOPRAVA DO PRAŽSKÉHO VELETRŽNÍHO AREÁLU (PVA) LET ANY
P ÍJEZDY AUTEM A PARKOVÁNÍ
Pražský veletržní areál leží nedaleko dálnice D8 sm rem na Teplice. P i p íjezdu autem po dálnici z centra
Prahy použijte odbo ku na Prosek nebo do Let an.
Mimopražští idi i, kte í se cht jí vyhnout centru, mohou p i p íjezdu od Kladna, Plzn , Strakonic, Brna nebo
Hradce Králové využít pro objezd centra vn jší Pražský rychlostní okruh, který prochází p ímo kolem PVA.
P itom se celou dobu i te sm rovkami na Teplice. V okolí Pražského veletržního areálu jsou pak již
umíst ny sm rovky s ozna ením "Výstavišt PVA". Pražský veletržní areál leží na k ižovatce ulic
Beranových a Tupolevova. V areálu p ímo v sousedství veletržních hal je placené velkokapacitní parkovišt
pro cca 2000 voz .
Doporu ené trasy pro motorizované návšt vníky:
Od Ústí nad Labem, Teplic, eské Lípy, M lníka - dálnice D 8, odbo ka Let any na Pražský okruh a
p ímo k nové mimoúrov ové k ižovatce u PVA.
Od Mladé Boleslavi, Liberce, Turnova, Hradce Králové – na okraj Prahy ( erný most), dále stále sm r
Teplice až na novou mimoúrov ovou k ižovatku u PVA
Od Kolína, Kutné Hory, í an – na okraj Prahy do Št rbohol, dále stále sm r Teplice po Pražském okruhu
až k mimoúrov ové k ižovatce u PVA
Od Brna, eských Bud jovic - dálnicí D1 na hranici Prahy, odbo it sm r Teplice (ostatní tranzit) po
Pražském okruhu až k mimoúrov ové k ižovatce u PVA
Od Strakonic, od Plzn , Karlových Var , Kladna – na okraj Prahy, po Pražském okruhu sm r Brno,
Teplice, p es Barrandovský most a stále sm r Teplice až na novou mimoúrov ovou k ižovatku u PVA
Nedoporu ujeme projížd t m stem p es Dejvice a Letnou ani po magistrále p es centrum Prahy.








































































































M STSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
M stská doprava do PVA Let any je zajiš ována adou autobusových linek.
trasa A - stanice Skalka: jede k PVA linka 195.
trasa B - stanice Vyso anská: jedou k PVA linky 158, 166, 195, 305, 351.
trasa B - stanice eskomoravská: jedou k PVA linky 158, 166, 305 a 351.
(toto spojení doporu ujeme mimopražským návšt vník m p i cest hromadnou dopravou)
trasa B - stanice Palmovka: jede k PVA linka 140, 233 a 274.
trasa B - stanice Rajská zahrada: jede k PVA linka 186.
trasa B - stanice erný most jede k PVA linka 186.
trasa C - stanice Ládví: jede k PVA linka 156.
trasa C - stanice Nádraží Holešovice: jede k PVA linka 210.












Mimopražským návšt vník m doporu ujeme využít k doprav trasu metra B. Z jakéhokoliv vlakového nebo
autobusového nádraží dojedete do stanice metra eskomoravská. Odtud jedou k Výstavišti Let any ty i
autobusové linky (158, 166, 305, 351). Všechny tyto autobusy odjížd jí ze stejné zastávky. Intervaly
v odjezdech jsou cca 15 minut. Cesta autobusem trvá ca 12 minut. Jízdenky na pražskou hromadnou
dopravu stojí 14K (15 min. jízdy bez p estupu) a 20 K (60 min. s p estupy).
Více informací a podrobné jízdní ády naleznete na stránce pražské m stské hromadné dopravy
http://www.dp-praha.cz. Na internetu vyhledejte stanici Výstavišt Let any.


























www.madi.cz







