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Belangrijk!
In  ge va l  van  e r ns t ige 
prob lemen  bu i ten  de 
openingst i jden,  waarbi j 
dringend hulp nodig is,  dan 
kunt u bellen naar :

+420774 553 743

Adres  Camping: 
Slechtitelska 1021, Praha 9 
Klanovice, 19014
Nationale alarmnummer: 

112 

Namens alle medewerkers heten wij u hartelijk welkom op Camping Praha 
Klanovice.  Graag   informeren  wij  u  over  enkele  praktische  zaken,  zoals 
openingstijden en het openbaar vervoer richting Praag Centrum.
Voor al uw vragen staan wij u natuurlijk graag te woord in de receptie. 

Welkom
Openingstijden  

Receptie + Vakantiewinkel 08:00 – 11:00 / 14:00 – 18:00 
Restaurant   18:00 – 21:00  dinsdag+woensdag gesloten 
Snackbar   10:00 – 17:00  weers afhankelijk 
Mobilhome - gas vervangen  08:00 – 20:00  alleen bij mooi weer 
Dubbeldekker  tv ruimte  indien speciale tv gelegenheid en animatie 
    programma‘s  
Speelfaciliteiten    08:00 – 20:00 
Beachvolleyball    10:00 – 19:00 
Zwembaden   09:00 – 19:00 
Ligweide   09:00 – 21:00
  
    Toegang: 
Hoofdingang / ingang 07:00 - 22:00. 22:00 - 7:00 uur alleen met toegangskaart 
Ingang gesloten voor auto's  22.00 - 7.00 uur 
Achteringang      09:00 - 17:00 weers afhankelijk 

NACHT STILTE
Tussen 22.00 en 07.00 hebben we graag rust  op de camping.  Dat houdt in geen 
geluidsoverlast  en  geen  autoverkeer  meer.  Gedurende  deze  tijd  kunt  u  uw  auto 
parkeren op de  openbare  parkeerplaats  aan  de  voorkant  van  de  camping.  Entree 
22:00 - 7:00 alleen met ENTREE KAART. Borgsom 10, - euro. Verkrijgbaar bij de 
receptie

ELECTRICITEIT
Zowel op de kampeerplaatsen, in de verhuurtenten en in de mobilehomes beschikt u 
over een elektra aansluiting van 10 Amp. Luxus kampeerplaatsen 16 Amp.
Voor de kampeerplaatsten dient u te beschikken over een Eurostekker, CEE.

WATER EN DOUCHES 
Het water uit het waterleidingnet is gewoon drinkwater. Het water bevat wel veel 
kalk, zogenaamd hard water.
De douches en warm water voor bijvoorbeeld de afwas zijn gratis.   

AFVAL
De containers staan opgesteld naast het gebouw tegenover het zwembad. 
Papier, plastic en glas wordt gescheiden ingezameld. 



           CAMPING PRAHA KLANOVICE**** SEIZOEN 2020

PAGINA �2

SNACKBAR
Op het terrein vindt u onze snackbar waar u voor een snelle hap goed terecht kunt. 
Hotdogs,  hamburgers,  patat,  dranken,  ijsjes,  vers  tapbier,  heerlijk  om  even  de 
innerlijke mens te versterken.

GEEN ZIN OM TE KOKEN?

RESTAURANT
Op de camping bevindt zich naast de dubbeldekker bus een gezellig restaurant met 
een a la carte service.
Wat is er gemakkelijker dan op de camping lekker en goedkoop uit eten te gaan.
Probeert u bijvoorbeeld eens de beroemde Klanovice Burger.
Een XXXL burger geserveerd met naar wens een een groot glas bier of  cola.
Ook voor een drankje gezellig op het terras, bent u natuurlijk van harte welkom.
U kunt uiteraard ook gewoon een maaltijd of wat snacks afhalen.
Een menu is af te halen in de receptie.  Allen contante betaling CZK/Euro.

SUPERMARKT
Voor uw dagelijkse kleine dingen, zoals versgebakken broodjes, melk, kranten, koude 
versnaperingen enz. bent u van harte welkom in onze vakantiewinkel.
Voor  de  grotere  aankopen,  adviseren  we  u  de  Lidl  en  de  Penny  Market  aan  de 
provinciale weg nummer 12.

WINKELCENTRUM
Enkele grotere winkelcentra binnen 10 minuten met de auto:
Winkelcentrum Černý Most:
o.a. Ikea, Makro, Hornbach en Globus (hypermarket)

Winkelcentrum Europark Štěrboholy: 
o.a. Interspar (hypermarket) en Obi (doehetzelf)
Fashion Arena outlet center Štěrboholy: 

Alle grote kledingmerken zijn hier vertegenwoordigd tegen leuke prijzen.
Vanaf de camping slaat u linksaf. Einde van de weg weer links en de dorpsstraat tot aan de 12 
blijven volgen. Op dit kruispunt ziet u links de Lidl, zou u rechts afslaan op dit kruispunt, ziet u 
na  ca  500  meter  de  Penny  Market  aan  uw  linkerzijde.  Hier  bevindt  zich  tevens  het 
dichstbijzijnde tankstation. Om bij de winkelcentra te komen volgt u de 12 richting Praag, ga 
voor het viadukt linksaf de autoweg op naar Cerny Most, of na het viaduct naar links voor 
Štěrboholy. Vanaf hier is alles duidelijk aangegeven. Uitgang - Hloubětin

TSJECHISCHE KRONEN / BANK
In de receptie kunt u betalen met zowel Pin, Credit Card, Tsjeschische Kronen als 
Euro’s.
Wees voorzichtig met wisselen bij  wisselkantoren in Praag,  er  worden nogal  eens 
forse prijzen gerekend.  Vraag bijvoorbeeld altijd eerst hoeveel Kronen u krijgt voor 
de euro’s die u wilt wisselen. 
Wij adviseren u gebruik te maken van geldautomaten.
Dichtsbijzijnde automaat - Ceska Sporitelna dichtbij LIDL, Ujez nad lesy
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BETALDE SERVICES
Strandvolleybal / Voetbalveld 200 Czk / 100 Czk per uur
Tennis, elders in Klanovice 300 Czk per uur 
Segway 650 Czk / 25 Euro per uur

Minibus/taxi service max. 8 pers. 

Winkelcentrum Cerny Most 400   Czk / 16,- Euro
Praag Oude Stad 700   Czk / 28,- Euro
Praag Kasteel 800   Czk / 32,- Euro
Dierentuin 700   Czk / 28,- Euro
Vliegveld 1400 Czk / 56,- Euro

WASSEN EN DROGEN
De wasmachine en droger bevinden zich naast het  toiletgebouw. 

Tarieven Wasmachine: 4 x 1 Euro per was.
Tarieven droger: Munten Czk 100,- per droogbeurt.  Munten zijn verkrijgbaar in de 
receptie.

INTERNET
Uiteraard is het belangrijk om digitaal op de hoogte te blijven. Daarom is er een internet 
pc in de receptie en is er op het hele terrein een WiFi verbinding aanwezig. Voor WiFi 
internet heeft u een codekaartje nodig die in de receptie verkrijgbaar is. 
Tarieven: 
Internet pc Gratis
Wifi 3,- Euro per 24 uur
Aanbieding 7=5 15,- Euro voor 7 dagen
Inlogwijze: 
Maak verbinding met het Camping Praha Wifi netwerk. Nadat u de inlognaam en 
inlogcode heeft ingegeven in uw browser, wordt dit automatisch een beveiligd netwerk.

WANDELEN EN FIETSEN
De Camping bevindt zich aan de rand van het grootste bos in Praag. Vanuit de camping 
loopt u vanuit de achteruitgang naar rechts rechtstreeks naar de wandel en fietsroutes. 
In onderstaande plattegrond worden er enkele routes uitgelicht. 
Fietsen op de openbare weg is in de dorpen prima te doen, alleen op de provinciále 
wegen en in Praag willen we u op het hart drukken goed uit te kijken. Men is in Tsjechie 
nog niet aan fietsers gewend.
Het educatieve pad door het bos is ontwikkeld in 1995. Het pad is 12,5 km lang en heeft 
10 informatiepunten over de historie van het bos in Klanovice. In het bos vindt u onder 
andere restanten van het oude dorp Yak. 
Vooral goed om te weten is het dat er meerdere gemarkeerde fiets en wandelpaden 
aanwezig zijn. 
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TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DE OMGEVING VAN PRAAG:
Tourisisch informatiepunt: 
A Oude plein, direkt links naast de astrologische klok. 
ZOO: 
U Trojskeho zamku 3/120, 17100 Praha 7.  www.zoopraha.cz
Vanaf  Nadrazi Holesovice gaat er een speciale bus 112 diect naar de dierentuin.
Vietnamese markt, Yellow Market: Rivertown (holesovicka trznice) 
Bubenske nabrezi 306/13 , 170 00 Prague - Holesovice,  www.rivertownprague.cz
Vanaf Masarykovo Nadrazi Tram 14 (naar rechts).
Bobslee baan : 
Prosecka 906/34B, Praha 9.  wwww.bobovadraha.cz
B line metrostation Palmovka en vanaf hier bus 140/185 2e halte.
Aqua Palace: 
Prazska 138, Pruhonice. www.aquapalace.cz
Dit indoor zwemparadijs is het grootste in Oost europa en bevindt zich in het       
winkelcentrum van Pruhonice, aan de autosnelweg D1 naar Brno

VERTREDAG
Wij verzoeken U, uw kampeerplaats, mobilehome of tent voor 11.00 te verlaten.
Mocht u later willen vertrekken, dan dit graag een dag voor uw vertrek in de receptie 
aangeven.

MOBILEHOMES & AIRSTREAM:
Graag willen we u verzoeken de volgende punten in acht te nemen: 
Beddengoed afhalen en in een kussensloop doen
Afval naar de containers brengen
De vaat moet zijn gedaan en zijn opgeborgen in de kastjes
De koelkast moet leeg en schoon zijn
De vloer bezemschoon achterlaten.
De badkamer moet schoon zijn

Eindschoonmaak Pakket: De eindschoonmaak wordt door ons gedaan. Breng 
uw afval gewoon naar de containers en maak gerechten. 
Prijs: 25 euro 
VACANSOLEIL VERHUURTENT:
De tent graag achterlaten zoals u deze heeft aangetroffen: 

De afwas moet gedaan en opgeborgen zijn
De  koelkast leeg en schoon achterlaten
De vloer moet bezem schoon zijn

Eindschoonmaak Pakket: De eindschoonmaak wordt door ons gedaan. Breng 
uw afval gewoon naar de containers en maak gerechten. 
Prijs: 25 euro 

http://www.rivertownprague.cz
http://www.rivertownprague.cz
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OPENBAAR VERVOER NAAR PRAAG CENTRUM 
De verbindingen naar Praag zijn erg goed. Er zijn meerdere manieren om uw reis te 
ondernemen. 
Dit is of met de bus en trein, of met de bus en metro. Beiden worden onderstaand 
beschreven.
De bushalte is recht voor de camping. Bus 221 heeft hier zijn begin- en eindstation en 
vertrekt 2x per uur tot middernacht. De trein is een dubbeldekker genaamd City 
Elephant.

WAARSCHUWING:
Zoals in vele grote steden zijn er zakkenrollers aktief. Dit geldt vooral voor de Metro en 
Tram. Voor de centrale plaatsen zoals bijvoorbeeld Mustek is voorzichtigheid vereist. 
Vermijdt overvolle perrons en treinstellen en laat u niet verleiden door vriendelijk 
aangebodenhulp aangeboden hulp.

TICKETSYSTEEM:
Alle tickets zijn voor al het openbaar vervoer in Praag. Voor bus, trein, tram, metro, 
treintje naar de Petrin toren.

Ticket volwassen. > 15 
jaar 6 - <15 jaar < 6 yaar >70 yaar

Basisch / 90 min. 32  Czk 16 Czk gratis gratis
1 dag / 24 uur 110 Czk 55 Czk gratis behalve in de trein

BUS EN TREIN: REISTIJD 30 MIN.
  Camping naar Praag / Masarykovo Nadrazi  
Bus 221 Cerny Most. Uitstappen bij de 5e stop/6e halte, Nadrazi Klanovice en ga 
linksaf naar het treinstation. U heeft ca. 8 min voor de aansluiting met de trein. 
Trein is de S1 Masarykovo Nadrazi. (City Elephant, dubbeldekker) Dit is tevens het 
eindstation en bevindt zich in de oude stad van Praag.
  Praag naar Camping 
Trein S1 Cesky Brod of Kolin vanaf Masarykovo Nadrazi (infobord).  Het 5e station is 
Praha-Klanovice. Uit de trein linksaf en via de trap naar beneden, dan de tunnel door. 
U vindt de bushalte net na het restaurant. Halte Nadrazi Klanovice Sever. 
Bus 221 Klanovice, Eindhalte is Camping Klanovice.

BUS EN METRO : REIJSTIJD 55 MIN.
  Camping naar Praag 
Bus 221 Černý Most. U stapt uit bij het eindstation Černý Most. U bevindt zich voor het 
Metro station. Dit is tevens het begin- en eindpunt van de Metro B-line (geel).  De 
Metro vertrekt minimaal iedere 8 minuten. 
De makkelijkste halte is Mustek, 11 stops. Dit is middenin het centrum.
  
Praag naar Camping
U rijdt via de Metro B-line (geel) naar Černý Most, eindbestemming. Daar vindt u onder 
aan de trap het busstation. Bus 221 stopt bij bushalte 17.
Bus 221 Klanovice, eindhalte is Camping Klanovice
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TICKET
De tickets moeten worden afgestempeld in de bus of op het perron op het station of bij de ingang van 
de metro.  
Ieder ticket slechts 1x stempelen. Wij adviseren u geen meerdaagse kaarten te kopen. De tickets zijn 
doorgaans verkrijgbaar in de receptie. Allen contante betaling CZK/Euro.

Camping

  Trein Station 

Klanovice

  Bushalte 

Nadrazi Klanovice

Metro Station

Cerny Most

B - Line

Metro Station

Cerny Most

B Line

Camping

Bus 221 vanaf Cerny Most, eindhalte Camping       

SCHEMA BUS 221
Bus 221 (Cerny Most)  vanaf de Camping naar Station Klanovice en  de Metro 
B-line  (gele lijn) in Cerny Most 

Maandag - Vrijdag        Zaterdag & Zondag

Maandag - Vrijdag        Zaterdag & Zondag
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Camping

 Trein station 

Klanovice

 

METRO STATIONS
Vltavska, Lijn C (rood) - Vietnamese market, Yellow Market
Nadrazi Holesovice, Lijn C (rood) - ZOO + bus 112
Opatov, Lijn C (rood) - Aquapalace + aquabus
Chodov, Lijn C (rood) - shopping centre Chodov

Hradcanska, Lijn A (groen) - Praag Kasteel castle
Jiriho z Podebrad, Lijn A (groen) - Zizkov toren
Zelivskeho, Lijn A (groen) - Vinohrady ziekenhuis
Veleslavin, Lijn A (groen) - Bus nr. 119 naar luchthaven

Cerny Most, Lijn B (geel) - Bus 221 naar Camping, winkelcentrum Cerny Most
Namesti Republiky, Lijn B (geel) - Trein station naar Klanovice
Namesti Republiky, Lijn B (geel) - Winkelcentrum Palladium
Mustek, Lijn B (geel) - Praag centrum
Zlicin, Lijn B (geel) - Winkelcentrum + Bus nr. 100 naar luchthaven

TRAM STATIONS
Ujezd, Tram nr. 9,12,15,20,22,23 - Petrin toren
Vystaviste Holešovice, Tram nr. 12, 17 - Krizik Fontain

SCHEMA BUS 221 
Bus 221 (Klanovice) vanaf halte Station Klanovice (station naar camping 
Praha Klanovice)

Maandag - Vrijdag        Zaterdag & Zondag


