PARKOVÁNÍ R7 U LETIŠTĚ PRAHA
CK Go2 ve spolupráci s firmou Parkování R7 Vám nabízí výhodné ceny parkování na parkovišti
5 minut od letiště Praha. Transfer parkoviště-letiště a zpět je zajištěn provozovatelem parkoviště.
Komplexní pojištění parkoviště zahrnuje pojištění Vašeho vozu proti živelným škodám, odcizení a
zároveň zahrnuje i odpovědnost za škodu způsobenou fyzickými a právnickými osobami.
Pro přepravu mezi parkovištěm a letištěm jsou dětské autosedačky pro děti do 12 let.
Zdarma jsou k dispozici startovací kabely a zařízení k dohuštění pneumatik.
Aktuální ceník parkovného: http://www.parkovanir7.cz/cenik/

Rezervace parkování:
Rezervaci provedete přímo na webu Parkování R7: http://www.parkovanir7.cz/rezervace/
Do Poznámky napište “Go2”, budete tak mít garanci parkovacího místa v případě vysoké obsazenosti
parkoviště.
Do rezervace uveďte číslo telefonu, který budete mít s sebou na dovolené a přes nějž Vás případně
budou pracovníci parkoviště kontaktovat po návratu z dovolené na letiště Praha.
Na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám přijde potvrzení rezervace parkování a pracovníci firmy
Vás budou kontaktovat i telefonicky.

Změna a zrušení rezervace:
Změny a zrušení rezervace oznamte na telefon +420 737 309 429

Adresa parkoviště: Parkování R7 Makotřasy
Makotřasy 37
273 54 Lidice

Tel. kontakt: +420 737 309 429, +420 737 854 582

tel: + 420 724 289 644, + 420 216 216 438
email: maledivy-srilanka@ckgo2.cz
web:www.maledivy-sri-lanka.cz

LOKACE PARKOVIŠTĚ
Letiště Praha leží na západní straně hlavního města. Naše parkoviště se nachází jen 5 minut na západ
od letiště u obce Makotřasy. Je umístěno u Rychlostní komunikace R7 (Praha-Slaný-Chomutov), takže
je snadno dostupné a bez problémů jej najdete.

Příjezd od Prahy
Po Pražském okruhu značeno jako směr Chomutov, Letiště. Minete odbočku na letiště a pokračujete
na EXIT 7 - Směr Kladno, Lidice, Makotřasy. Po výjezdu z R7 odbočit doleva dolů do obce Makotřasy
mezi žlutou autobusovou zastávkou a prodejnou nábytku. Dále třikrát doleva po žlutých směrových
šipkách Parkování R7 až 150 m za konec obce (též značeno jako směr Středokluky) a jste na
parkovišti.

Příjezd od Slaného
Také cesta od Slaného je jednoduchá. Důležité je pohlídat si sjezd z dálnice EXIT 7-značený jako
Kladno, Lidice, Makotřasy.
Po sjezdu z dálnice POZOR-ihned po pár metrech je žlutá autobusová zastávka.
ODBOČTE VLEVO z kopce dolů do obce Makotřasy. Dále vás již žluté šipky Parkování R7 dovedou
přímo k parkovišti (3x vlevo).
GPS (Makotřasy 37): Loc: 50° 8' 38.205"N, 14° 13' 33.4842"E
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