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Prága
Áttekintés
Prága lassan –érthetően- Európa egyik legnépszerűbb turista úticéljává érik. A Cseh Köztársaság fővárosát -amely
Európa egyik legszebbje-, a Vltava (Moldva) folyó mentén találjuk.
A város története több száz évre nyúlik vissza. Gazdag építészeti öröksége a román- és gót stílusoktól a
reneszánszig és a barokkig terjed, mindez szerencsével átvészelte a Második Világháborút is. Nem meglepően a
város történelmi központja, számos szűk utcácskájával, megannyi régi templomával és kertjével, az UNESCO
Világörökség része, 1992 óta.
Prága történelmi emlékművek egyedi gyűjteményét vonultatja fel. Ezek legtöbbje a Prágai Várban található,
amely a város fölé magasodik, minden művészeti stílus és mozgalom mintáját hordozza. A város történelmi
központját a Moldva mindkét partján találjuk, ez 6, előzőleg független városi egységből állt össze, amelyet a 18.
században egyesítettek. Ennek részei a Stare Mesto (Óváros), Josefov (a régi zsidó városrész fennmaradt része –
mára az Óvároshoz tartozik), Nove Mesto (Újváros), Mala Strana (Alsó városrész), valamint a Hradcany és a
Vysehrad. Természetesen a történelmi emlékművek, múzeumok és galériák nagy része itt tömörül.
2000-ben Prágát választották Európa Kulturális Fővárosává, azóta is temérdek látnivaló és program várja a
látogatókat. A várost leginkább sétálva fedezhetjük fel, az Óváros pedig a legnagyobb előadásoknak és
bevásárlóközpontoknak ad otthont, amelyek kézműves és üveges termékek széles választékát kínálják.
A Wenceslas tér a modern Prága központja, valamint itt tartották azokat a tüntetéseket is, amelyek a
kommunizmus legyőzéséhez vezettek. A közelben találjuk a Lucerna átjárót, amely egy gyalogos átkelő a
Lucerna palota alatt: itt színházakat és kávézókat találunk.
Prága hihetetlen vendégszerető város. Éttermei helyi és nemzetközi ételeket is kínálnak, amely minden
pénztárcának megfelel. Köztük különleges halakat, szarvast, vegetáriánus és kóser ételeket is kóstolhatunk.
Borbárok, sörházak, kávéházak, internet kávézók, cukrászdák, teaházak és nightklubok is várnak bennünket,
széles programkínálattal.
Az ország kultúráját és stílusát leginkább ételein keresztül lehet felfedezni. A cseh konyhát a látogatók legtöbbje
elismeri. Számos klasszikus ételt, köztük a disznóhúst káposztával és dödöllével, marhahátszínt, vagy schnitzelt
krumplisalátával, sült disznólábat, vagy akár a tejszínes-túrós gyümölcsgombócokat is megkóstolhatjuk. Emellett
számos regionális különlegességet is találunk, köztük krumpli- és gombaételeket, valamint olyan desszerteket,
mint a híres Bohém és Morávi sütemények.
Prágában a jó ételekhez hozzátartozik a cseh nemzeti ital – a sör. A világon ismert sörök közül az egyik
legrégebbi a Pilsner, amelyet Plzen-ben, nyugat- Bohémiában csapolnak. Emellett számos kiváló világos- és
barnasört kóstolhatunk. Köztük a Budvar, Radegast, Gambrinus, Smíchovské, Kozel, Bernard, Krusovice, és még
megannyi más márka képviselteti magát. Ízeltes cseh és morávi borokat is kínálnak. Míg a férfiak a festői
sörözőket látogatják, a nők a helyi cukrászdákba látogatnak, ahol édes desszerteket és kávét iszogatnak. Mindkét
nem számára ideális hely a borozók egyike. Az éttermek és bárok ára a típustól, vagy a helyszíntől is függhet.

Látványosságok
Prágai Vár
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A vár talán a város legnépszerűbb látnivalója, hiszen Prága bármely pontjáról észre lehet venni. A cseh hercegek
és királyok lakóhelye 1918 óta elnöki rezidenciaként szolgál. Az óriási épület 45 hektáron terül el, gyönyörű
kerteket, 3 udvart és erődöket is magába foglal. A leghíresebb látnivalója a Szent Vitus Katedrális, amelyet
1344-ben kezdtek el építeni, de 1929-ig nem fejezték be. Más publikus épületet is találunk, köztük a régi Királyi
Palotát, a Szent Wenceslas Kápolnát, valamint a Szent Vojtech Kápolnát.

Mala Strana
Prága talán legfestőibb kerülete a Mala Strana, amely szűk utcácskáival igazi látnivaló. Számos reneszánsz és
barokk templomot, valamint palotát vonultat fel, köztük a Vallenstein Kastélyt, a Szent Miklós templomot és a
Nagyasszonyunk templomot.

A Károly híd
Az Óvárost az Alsó városrésszel összekötő híd egy hagyományos találkozóhellyé vált. Itt mindig utcai előadók
szórakoztatják a közönséget, valamint több bódét is találunk, amelyek bizsukat és kézműves termékeket kínálnak.

A Loreta templom
Hradcany kerületétől nyugatra, egy rövid sétányira találjuk a Loreta templomot. 1626 és 1750 között építették
barokk stílusban – kiváló látnivaló. Az első emeleten található kincstárban néhány gyönyörű vallásos emlékre
lelhetünk, köztük egy szentségtartóra, amely gyémántok ezreivel van díszítve.

Az Óváros tér
A tér nagyobb részét már átadták a gyalogosoknak, így számos étteremnek és kávézónak ad otthont, amelyek
kiköltöznek az utcákra a nyáron. A teret az Óváros-háza veszi körül, amelyet 1338-ban építettek, emellett itt
található a Boldogasszony templom is, a maga két 70 méteres tornyával.

A régi Zsidó Negyed
A Pinkas Zsinagóga Európa legnagyobb működő zsinagógája, amelyben a holokauszt áldozatainak állított emléket
is találunk. Érdemes még meglátogatni a spanyol zsinagógát, amely az emancipáció óta mutatja be a zsidóság
történetét.

Petrin hegy
A hegyről rendkívüli kilátás nyílik a városra. Gyalog is megmászhatjuk, de használhatjuk a libegőt is.
Felmehetünk a Petrin Toronyba is, amely az Eiffel torony 62 méteres mása – ezt az 1891-es Prágai Kiállítás
alkalmából építették.

Szent Miklós templom (Chram Sv. Mikulase), a Malostranske namesti-n
A templomot 1704 és 1755 között építették, az úgynevezett barokk prága egyik legszignifikánsabb történelmi
építménye. Tornya rendkívüli kilátást nyújt az alsó városrészre, emellett egy állandó kiállításnak is otthont ad,
amelyet a Prágai Kórus Zenéjének neveznek. A kiállítás a város jelentős zenei hagyományára hívja fel a
figyelmet.

Boldogasszony templom – a Prága Bambino
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A templom egy korai, 1611, 1634-1669-es évekből származó épület, amelyek a Karmelita Rend épített újjá.
Világszerte ismerik a Prága Bambino – viaszból készült Jézus-szobráról, amelyet a templom Lobkowiczi
Polyxenától kapott (1628).

Loreta
A Loreta egy Mária-kegyhely, amely az itáliai Santa Casa mása: megtalálható benne a Mindenható temploma is.
A területet egy kolostor és kápolnák veszik körül, a harangtoronyban pedig 27 harang hirdeti az “Ezerszer
köszöntünk Téged” című Mária éneket, 9 órától este 6 óráig. A liturgikus kincstár legféltettebb darabja az
úgynevezett Loreta-kincs.

Ctenice Kastély
A kastély egy egyedi építmény, amelyet a Prága körüli gót erődítmény övez. Először egy szállítmányozási
múzeum nyílt itt: ősrégi díszfogatokat, szerszámokat, valamint más történelmi tárgyakat találunk itt.

Szellemek
Prága gót várai és kastélyai számos kísértettörténetet szültek már. A TV sorozat, a “Most Haunted Live 2010:
Gothic Prague – Evil Within” idén már ellátogatott a városba, hogy bizonyítsa –vagy épp cáfolja- a különös
lények létezését.

Események
Január - Prágai Téli Fesztivál
Január első hetében a város otthont ad világhíres Téli Fesztiváljának. Az ünnep 5 napig tart, és a kultúra
szerelmeseinek klasszikuszenei, balett- és operaelőadásokat kínál a város lélegzetelállító helyszínein.

Február - Masopust
A Masopust a Cseh Mardi Gras Fesztivál, így az év egyik legjobban várt eseménye. A több napig tartó ünnep
színes parádékat, kosztümös bált, zenét és mulatságokat vonultat fel a város utcáin.

Március - Húsvéti Piac
Prágában a Húsvét nagy ünnep, amelyen a város legjobb hagyományos ételeit és kézműves tárgyait kínálják. A
számos piacok egyikét, a leghíresebbet az Óváros téren találjuk meg.

Április - Egy Világ Filmfesztivál
A dokumentumfilm-fesztivál a környezetet, az általános szabályokat és az emberi jogok helyezi előtérbe. A nézők
provokatív filmeket tekinthetnek meg feltörekvő producerektől, valamint részt vehetnek a különböző
helyszíneken tartott beszélgetéseken.

Május - Prágai Tavaszi Nemzetközi Zenei Fesztivál
Minden tavasszal Prága tartja Európa legnagyobb klasszikuszenei fesztiválját. A csaknem három hétig tartó
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eseményen szólózenészek, szimfonikus zenekarok, valamint egyházzenei együttesek kivételes előadásait
hallgathatjuk meg.

Június - Prágai Írók fesztiválja
A fesztivál Európa egyik legfigyelemreméltóbb irodalmi eseménye. Írókat és művészeket gyűjt egybe a világ
minden tájáról, akik megosztják, megbeszélik, és ünneplik az írott szót.

Július - Karlov Vary Nemzetközi Filmfesztivál
Júliusban tartják a fesztivált, amely a világ egyik legöregebb filmes ünnepsége. A Karlov Vary Nemzetközi
Filmfesztiválon számos nemzetközi alkotást tekinthetünk meg, a vetítéseken híres színészekkel, filmrendezőkkel
és forgatókönyvírókkal találkozhatunk.

Augusztus - Dvorak Prága Fesztivál
Minden évben a prágai zenészek összegyűlnek, hogy a zeneszerző Antonin Dvorak életét és munkásságát
ünnepeljék. Remek előadásokat hallhatunk a szerző legkiválóbb darabjaiból, olyan alkotók szerzeményei mellett,
mint Mozart vagy Strauss.

Szeptember - Prágai Őszi Fesztivál
A két hetes klasszikuszenei kavalkád, a Prágai Őszi Fesztivál Európai zenekarok, kórusok és szólisták látványos
előadására hívja a közönséget.

Október - Nemzetközi Jazz Fesztivál
Prága Nemzetközi Jazz Fesztiválja jazztriók, szólisták és big bandek eklektikus keverékét mutatja be. A
jazzbarátoknak közelező, feltörekvő tehetségek lenyűgöző sorával találkozhatunk az eseményen.

November - Festival Alternativa
A 10 éve indult díjnyertes fesztivál mára egyike Európa legjelentősebb alternatív zenei eseményeinek. A kísérleti
zenei előadások mellett kiállításokat, beszélgetéseket, valamint filmbemutatókat is láthatunk.

December - Karácsonyi Vásár
Prága Karácsonyi vásárai a legjobb közül valók Európában, ezek közt is a legnagyobbat a város Óvárosi részében
találunk. Kiváló hely ez arra, hogy last minute bevásárlást tartsunk, valamint tradicionális zenét hallgathatunk, és
szezonális ételeket kóstolhatunk.

Közlekedés
Busszal és Villamossal
Prága kiterjedt busz- és villamoshálózattal rendelkezik, amelyek a városban és a külvárosi részeken is
közlekednek. A Dopravní podnik hlavního město Prahy üzemelteti őket. Részletes térképet, eligazítást, és
jegyeket a reptéren és a metróállomásoknál kaphatunk. Egy napos, három napos, valamint 5 napos jegyek is
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rendelkezésre állnak, ezek korlátlanul használhatók az adott időintervallumban. Mindig érvényesítsük jegyünket
felszállás előtt.
A távolsági buszok a Florec Buszállomásról indulnak, több úticélra és nagyobb Európai városba. Jegyeket a
terminál épületében válthatunk, vagy a busztársaságoktól (Student Ügynökség és Megabus).

Metróval
Prága kiterjedt metróhálózattal és megbízható szolgáltatással vár bennünket, így ez remek módja a közlekedésnek.
Számos vonal köti össze a város 50 állomását, percenként induló járatokkal. 5 órától este 12 óráig közlekedik, így
a metróhálózat messze a legkényelmesebb módja az utazásnak. Azonban vigyázzunk, csúcsidőben igen sokan
lehetnek. Jegyeket az irodákban a pályaudvaron, vagy az automatákból válthatunk.

Vonattal
A legtöbb vasút a Praha-hlavní nádraží állomásról indul és ide is érkezik, a Wenceslas tértől három háztömbnyire.
Az állomás az ország legnagyobb városaiba indít járatokat, emellett olyan európai nagyvárosokba, mint Berlin,
Budapest és Bécs. Jegyeket a helyi és a nemzetközi vonatra bármelyik állomáson válthatunk.

Taxival
Számos hivatalos taxi működik Prágában, amelyeket az utcán foghatunk, de általában jobban járunk, ha telefonon,
vagy a hotelünkön keresztül rendelünk egyet. Ellenőrizzük, hogy hivatalos járművel utazunk-e: ezek
telefonszámmal és céglogóval vannak ellátva. Általában nagyobb cégek működtetik a taxikat, amelyek
hivatalosan működnek, és használják óráikat – érdemes odafigyelni azonban arra, hogy be is kapcsolják ezeket
indulás előtt. Elég gyakori, hogy túlfizettetik a látogatókat, inkább kérdezzük meg a hotelben, milyen árra
számíthatunk.
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Helyi szolgáltatások
Accountants
NETAX
NETAX offers a completely new concept of an external accounting firm where clients have the ability to actively connect to their accounting
data and can also directly use it. This way they can control the documents and also see the actual results.
The scope of our services is very variable - from complete accounting processing and payroll, tax management and business administration up
to consulting on business plan preparation and controlling. We can propose monthly reports on financial data and KPI’s, and in cooperation
with client we will evaluate the performance of business plan with actual results and try to explain the differences.
Our advantages:

Innovation
Experienced team
Safety and security
Cost effectiveness

Our goal is to provide clients with the same or higher comfort as if they would have their internal accounts and to provide them with
up-to-date information. The system is designed so that the client does not need any software, just a regular internet connection through which a
VPN (Virtual Private Network) is set up and the connection is made. Of course, NETAX archives the processed data and assumes full
responsibility for them with regular back-up.
Address: Uruguayska 416/11
120 00 Praha 2
Tel: +420 724 868 207
Web: netax.com

Business Centre
Chronos Business Centre
Business Centre CHRONOS is an experienced provider of serviced office space, virtual office solutions and meetings rooms in Prague. With
the 20 years of practice CHRONOS is the longest operating Business Centre in the Czech Republic. We do operate two centers on Wenceslas
Square, Prague 1, therefore we are able to offer prestigious addresses in Prague City Centre.
The objective of our Business Centre is to provide the complete administrative support conducive to our clients to save their costs and time, to
be more flexible, to operate their businesses in the Czech Republic most effectively. We have over 200 foreign and Czech clients currently
using our services.
BC CHRONOS offers the complete range of office services, such as fully-equipped, ready-to-use office space on flexible terms, virtual
offices, company registration, legal and notary services, accountancy services and tax advice, marketing services, conference and events
management and other services upon client requests. We utilize highly qualified, multilingual staff fluent in English, German, Russian and
French. We provide professional services, complete flexibility at advantageous prices that can fit any budget.
BC Chronos is a proud member of the World Alliance Business Centre Network.

Address: Václavské náměstí 66
110 00 Prague 1
Czech Republic
Tel: +420 - 296 348 111
Email: lucie.petrechova@chronos-bc.cz
Web: www.chronos-bc.cz
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City Tours
CK BEST TOUR Praha s.r.o
Best Tour Ltd.cooperates on the Czech market since 1997 and guarantees the lowest prices on the Czech market.Our special offer is
sightseeings from14 EUR and transfer from the airport to Prague´s hotel only 16 EUR!
Best Tour is specialized for providing sightseeing tours, excursions, boat trips and package holidays. We can also provide any tour or special
programme by your request. We are able to provide the guide services in any language you want. We provide also transfers
airport-hotel-airport to any hotel and transfers to the other towns in the Czech Republic or to the towns of neighbouring countries,
accommodation in a wide range of prices and much more, practically everything what our client would like to get.
Our catalogue can give you lots of suggestions how to spend a wonderful time in our country. We are always here for you (24 hours service).
Our team realizes a resolution "NOBODY DOES IT BETTER - DO EVERYTHING FOR OUR CLIENT´S SATISFACTION".
We are looking forward to your visit and believe that it will be a pleasant time for you.
Address: Voctářova 261
180 00 Praha 8
Email: BESTTOUR@BESTTOUR.CZ
Web: www.BESTTOUR.CZ

Clubs
Karlovy Lazne
Karlovy Lazne is the largest facility of its kind in Central Europe, thanks to its five music clubs on five floors and have become the most
visited dance club in the Czech Republic.
MUSIC CAFE FLOOR
This floor is designed in the style of the “main flow.” The music café is dominated by the video floor, which serves as a dance floor. Internet
lovers can surf the net here for free.
DISCOTHEQUE FLOOR
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The floor is dedicated to dance music and its light and sound effects have also been adapted to this style. You will find a video wall here, an
interactive wall and numerous other effects.
KALEIDOSKOP FLOOR
The floor is devoted to the oldies. You will feel like you are in “Saturday night fever.” Go back in time to the days of Elvis, Marilyn,
Beatles…
PARADOGS FLOOR
You will bob to the rhythm of R’N’B and hip hop on this floor. Stylish seating arrangement, light walls…”Shake your ass”
CHILL OUT FLOOR
Place where you will go after you visit all of the other floors. This floor is dedicated to chill out music and thus “rest and relaxation.” Just sit
back and relax!
Address: Novotneho Lavka 5
Old Town, Prague 1
Czech Republic
Web: www.karlovylazne.cz

Dentists
DENTYL
is well established dental clinic in Prague
Vinohrady, favorite residential area, with great atmosphere and excellent public transport access [tube,tram]
is very modern and friendly with ever so helpful english speaking staff.
is able to provide theirs patients with premium quality care for reasonable price, using latest technologies, techniques and materials
can offer all sorts of procedures f.e. dental hygienist treatment [cleaning, scaling, air flow], aesthetic fillings, root canal treatment,
veneers, crowns, bridges, dentures, implants, tooth whitening and dental jewelry.
can promise that all services are provided by qualified, experienced professionals [dentists, hygienists] who are continuously developing
and updating there knowledge and skills.
will give you 2 years guarantee for all products and services
looks forward to your initial assessment appointment where we will provide you with treatment plan, quotation and time schedule,
should your treatment will require any.

So, if you need a dentist on your holiday, keep our number on hand as Charles Bridge looks so much better without toothache.
Address: Americká 36
120 00 Praha 2
Tel: +420 222 520 749
Email: info@dentyl.cz
Web: www.dentyl.cz

Prague Center of Dental Implantology
Our private dental practice was estabilished in year 1992. We strted just in the center of the city of Prague. In 2006 we moved to the quiet
residental area very close to Prague Airport.
From the very begining we have been specialized in the area of dental implantology.
Especially Dr.Vladimir Zábroský reached many succeses in thes area. He started with dental implants in 1990, at this time as a teacher at the
III.Dental Clinic of Prague Charles University. He introduced the Swiss Straumann Dental Implants into Czech Republic. In 1994 he helped to
estabilished the Czech Club of Dental Implatology.
We use the latest dental techniques and state-of the-art equipment.
As a private multi speciality group practice, we are able to offer comprehensive care in one location, with special emphasis on Esthetic and
Implant Dentistry including:
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Cleaning, polishing, fluoride treatments
Digital X rays
Tooth whitening
Endodontics for root treatment
Periodontics to restore healthy gums
Prosthodontic for crown, bridges and dentures
Dental implants for missing teeth
Oral surgery and extractions

You can find us on the address:
Address: Na Okraji 331/45B.
Prague 6
Czech Republic
Tel: +420 271 722 258
Email: info@pcdi.cz
Web: www.pcdi.cz

MUDR. Sieglova Dana
Company profile coming soon.
Address: Soukalova 3355
Praha 4
Prague
Tel: 00420 2417 65119
Email: sieglova@volny.cz
Web: www.zubnipece.cz

Language Services
MEDIA MARKET s.r.o.
MEDIA MARKET s.r.o. has been in the translation and interpreting business since 1991. We provide comprehensive services that include
technical and notarized translations, consecutive and simultaneous interpreting, and stylistic and grammatical proofreading to and from most
commonly used languages.
Our mission is to provide high-quality services capable of meeting the exacting demands of domestic and international clients. Our priority is
to ensure customer satisfaction and establish long-term partnerships.
OUR SERVICES INCLUDE

Translation
Notarized translation
Large-scale translation projects
SW localization
DTP
Consecutive interpreting
Simultaneous interpreting
Informative interpreting
Interpreting equipment rental

BENEFITS OF WORKING WITH US
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an experienced team of translators and interpreters bound by non-disclosure agreements
short delivery times
use of professional translation software (CAT tools – Trados, Transit, Idiom, Passolo, Catalyst, etc.)
discounts for large projects and long-term projects with the possibility of using CAT tools, and discounts for repetitions in texts
no extra charges for expertise or for express delivery during the working day
we will collect your text in any commonly used format and return a translation in the original or any other commonly used format

We are ISO 9001 certified since 2007.
Address: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5
Tel: +420 222 317 669
Email: media.market@mem.cz
Web: www.mem.cz

ARTEC Translation
Translation & Localization Services for Business Customers
We offer
High quality of work, terminological consistency of translated materials, and a professional approach.
Experience - ARTEC Translation has been on the Czech market since 1992.
Maximum use of modern translation tools and internet based procedures, minimizing unproductive costs, and creating permanent teams of
translators specialized in the fields required by individual clients.
Price optimization using the most suitable structure of translation stages and individual activities for our client.
Project & glossary managements, DTP, printing and other services.
Translation outsourcing.
About us
Usual clients: International companies (with long-term partnership)
Usual translation jobs: Team translations or localizations from English into Czech using a translation tool (CAT) with general proof requiring
project and glossary managements
Usual sources: electronic files (e.g. GUI and help/documentation)
Maximum volume (of translations): about 100 000 words per week
Final unit price: about 2.5 CZK per source word
Reference
Please feel free to contact us for any information you need, we will be glad to personally send you our references, answer your questions, or
provide test translations, and an individual price offer.
We look forward to welcoming you
Zdenek Willmann
Manager
Address: Kvetoslavova 241/13
Prague 10 - Dubec
107 00 Czech Republic
Tel: +420 242 481 201
Email: artec@artec.cz
Web: www.artec.cz

Legal Services
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Bubník Myslil & Partners, attorneys at law
We are international oriented law firm with specialization in real estate, set up of companies, foreign investments, international transactions,
acquisitions of companies, litigation, arbitration, franchising, labor law, transport, logistic and contractual laws and related area for business.
We can help you to buy your flat or house, start your business, advice on local law, draft agreements and contracts.
Our clients are international companies as well as start-up companies and natural persons.
We work in Czech, English, German and Slovak language. We are member of the international network of independent law firms TAGlaw
(see: www.taglaw.com).
Our advantage is professional and fast legal assistance, flexible approach and satisfied client.
Address: Národní street 32
110 00 Prague 1
Czech Republic
Tel: +420 224 947 317
Email: info@bmpartners.cz
Web: www.bmpartners.cz

JUDr. Anna Márová, Attorney-at-Law
Office Profile
The Law office was established in 1995. The service is provided in all branches of law, enabling our clients, esp. business companies, complex
tailor-made services from the establishment of companies, legal consultancy in a day-to-day process of client’s activities, registration of
trademarks, patents, creation of agreement templates, contracts for individual cases, internal documents, representation in negotiation with
counterparties (including ADR), in front of courts and state bodies, debt collection. We provide careful and individual approach to our clients´
cases.
Senior Partner
JUDr. Anna Márová, Attorney-at-Law, graduated from the Faculty of Law of Charles University in 1983, 1984 she got JUDr. degree. She is a
Czech Bar Association member as of 1994. In 2009 she is graduating from LLM in Czech Business Law in the European Union in Nottingham
Trent University and B.I.B.S.,a.s. In her work she focuses on business, corporate, labor, and civil law, as well as ADR and collaborative law.
She provides legal assistance in Czech and English.
Address: Myslíkova 30, 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: +42022517500
Email: amara@attorney.cz

Medical Assistance
Call Assistance 24
24/7/365 Automotive, Medical, Concierge, Teleassistance, Home, Legal, Relocations, Expatriates Assistance
24/7 MEDICAL TEAM – MEDICAL VISITS IN PRAGUE!
Thousands assistance cases opened annually!
Assistance provided since 1992!
FAST, RELIABLE, COST EFFECTIVE!
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Dear WIZZ Air travelers!
Welcome to the Czech Republic!
We believe your journey to our country will accomplish your expectations regarding sightseeing our beautiful capitol or stunning Czech
landscape wherever you will go either to spend your leisure time or to achieve a successful business goal!
We are here to protect and help you anytime in any cases of unexpected events which may happen to anybody and anytime! However, we are
here to assist you in all cases you should need whatever assistance service!
Should you need a doctor? Our experienced physician will reach you soon anywhere in Prague and will provide you with an excellent medical
service! Any follow-up medical care will be arranged with respect to your needs!
Call 24/7 WIZZ Assistance CZ: +420 2424 808 08
Send 24/7 WIZZ Email at: wizz@callassistance.cz
See 24/7 WIZZ Site www.callassistance.cz/wizz and fill the easy form. We will contact you right away and arrange an appropriate assistance
service!
Have a nice stay in the Czech Republic!
Address: V Jircharich 148/4, 110 00 Prague 1
Tel: +420 2424 808 08
Email: wizz@callassistance.cz
Web: www.callassistance.cz

Tax Consultants
NETAX
NETAX offers a completely new concept of an external accounting firm where clients have the ability to actively connect to their accounting
data and can also directly use it. This way they can control the documents and also see the actual results.
The scope of our services is very variable - from complete accounting processing and payroll, tax management and business administration up
to consulting on business plan preparation and controlling. We can propose monthly reports on financial data and KPI’s, and in cooperation
with client we will evaluate the performance of business plan with actual results and try to explain the differences.
Our advantages:

Innovation
Experienced team
Safety and security
Cost effectiveness

Our goal is to provide clients with the same or higher comfort as if they would have their internal accounts and to provide them with
up-to-date information. The system is designed so that the client does not need any software, just a regular internet connection through which a
VPN (Virtual Private Network) is set up and the connection is made. Of course, NETAX archives the processed data and assumes full
responsibility for them with regular back-up.
Address: Uruguayska 416/11
120 00 Praha 2
Tel: +420 724 868 207
Web: netax.com

Three Star
Hotel City Centre
We offer our guests 87 well-appointed rooms, each equipped with an electronic security lock system, shower, WC, Satellite TV and telephone
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line.
You may use the Wi-fi internet connection in the reception free of charge for our guests. Services such as exchange office, souvenir purchases,
tickets and sightseeing-tour reservations are available 24 hours daily at our reception desk. In addition we have a casino with dice and a bar in
tropical style. Supervised car park is available in the garage of the department store Palladium located on the opposite side of the hotel.
In addition the hotel has a casino with dice and a bar in tropical style and newly opened Thai massage

Address: Revolucní 4,
110 00 Prague 1
Prague
Czech Republic
Tel: (+420) 224 814 650
Email: hotel@city-centre.cz
Web: www.city-hotels-prague.cz
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