
CoDan Agentura har udarbejdet denne folder om Prag med 
mange anvendelige informationer og oplysninger for jer, som 
planlægger en rejse til Prag. Vores mål er, at allerede når I 
ankommer til Prag, er i besiddelse af flest mulige informationer 
og dermed er i stand til at undgå ubehagelige overraskelser. Tag 
disse informationer med til Prag og brug dem, hvis uheldet er 
ude. I er også altid velkomne til at besøge vores turist 
information med skandinavisk talende personale, der er 
beliggende i Prags centrum.  

Vigtige telefon nr. 
 
Europa nødtelefon (alle services)  112 
Ambulance    155 
Politi     158 
Brandvæsenet    150 
Hjælp i trafikken: Zluty Andel (den gule engel) 1230 
Telefonoplysning    1180 
International-telefonoplysning   1188 
Opkald til Tjekkiet fra Udlandet  +420 

24 timers apoteker 
Oversat til tjekkisk ”Lekarna” 
Palackeho 5, Prag 1, tlf. (+420) 224 946 982 
U SV Ludmily, Belgicka 37, Prag 2, tlf. (+420) 222 513 396 
U Andela, Stefanikova 6, Prag 5, tlf. (+420) 257 320 918 

Lægehjælp 
Poliklinika Na Narodni, Narodni 9, Prag 1, 110 00, tlf.(+420) 222 075 120 
www.poliklinika.narodni.cz (sikkert den billigste) 
 
Unicare Medical Centre, Na dlouhem lanu 11, Prag 6, 160 00,  
tlf. (+420) 235 356 553, 
www.unicare.cz 
 
Health Centre Prague, Vodickova 28, Prag 1, tlf. (+420) 224 220 040 
eller (+420) 603 433 833 (24 timers service), 
www.doctor-prague.cz (meget tæt på Vaclav. nam.) 

Tandlægehjælp 
 
European Dental Centre, Vaclavske Nam. 33, (engelsk, fransk, tysk, 
russisk og tjekkisk talende), 24 service, tlf. (+420) 224 228 984, 
www.edcdental.cz 
 
American Dental Associates, V Celnici 4, tlf. (+420) 221 181 121, 
åbningstider: man – tors  08:30 – 20:00, fre 08:30 – 17:00, lør 10:30 – 
21:00,  
web. www.americandental.cz 

Ved tab af kreditkort 
 
I tilfælde af mistet eller stjålet kreditkort under rejsen, er det en god ide 
at medbringe et nødtlf.nr. til sin bank. (disse tlf.nr. kan man få oplyst i 
sit pengeinstitut). 
 
Kreditkort firmaers repræsentation i Prag: 
Mastercard / Eurocard, tlf. (+420) 800 142 494 
Visa, tlf. (+420) 800 142 121 
American Express, tlf. (+420) 222 800 111 
Diners Club, tlf. (+420) 267 197 450  

Posthus 
Hovedpostkontorets adresse: 
Jindrisska 14, Prag 1, tlf. (+420) 800 10 44 
10  
(åbent dagligt 07:00 – 20:00) 
igger tæt ved Vaclavske. nam. 

Telefonkort 
I Offentlige telefoner kan bruges telefonkort eller mønter. Telefonkort 
kan købes i avis- og bladkiosker. 
 
Internet Caféer 
PG Cyber Café, Village Cinemas, Radlicka 3179/1E, Andel, Prag 5, 
tlf. (+420) 775 557 011 
Web. www.pgcc.cz 
Spika, Dlazdena 4, Prag 1, 
 tlf. (+420) 224 211 521,  
www.netcafe.spika.cz 

Offentlig transport 
I Prag er det muligt at køre med bus, sporvogn og metro. Billetter, som 
gælder til alle tre former for offentlig transport, kan købes i 
billetautomaterne, der findes på alle metrostationer eller i avis- og 
bladkiosker, som hedder Trafika eller Tabak på tjekkisk. 
 
Der kan købes engangs billetter og billetter der er gyldige 1, 3 eller 5 
dage.  Billetterne stemples i de gule stempelautomater i bus eller 
sporvogn, eller inden man går ned i metroen. 

Nyttige hjemmesider: www.dp-praha.cz 
 
Prags officielle turistkontors hjemmeside: 
www.prague-info.cz/en/prague/transport/
city transport 

Metroinformationer:  
tlf. (+420) 296 191 817 
Vær opmærksom på, at der kan komme kontrollører for at kontrollere 
billetternes gyldighed. Hvis billetten ikke er stemplet, udstedes der en 
bøde, som skal betales på stedet. 
Information om togtider: 
tlf. (+420) 221 111 122, www.cdrail.cz 
 

Information om andre transportmidler: 
www.idos.cz 
Fly:  
www.prg.aero 

Taxakørsel 
Vi vil anbefale at bruge nedenstående taxa selskab da vi har gode 
erfaringer med dette firma. Ring altid efter en taxa. De snakker engelsk 
og i telefonen kan de fortælle dig hvor  
meget turen vil koste.  
Tag aldrig en taxa på gaden. 
 
AAA Radio Taxi 
tlf. (+420) 222 333 222 eller 14014 

Nationale helligdage 
 
01/01  Nytårsdag 
01/05 1. Maj 
08/05  Tjekkiets befrielse (2. Verdenskrig) 
05/07  Skt. Kyrilius og Skt. Methodius 
06/07  Jan Hus-dagen 
28/09  Nationaldagen 
28/10  Uafhængighedsdagen 
17/11  Frihed og demokrati 
24/12  Juleaftensdag 
25/12  1. Juledag 
26/12  2. Juledag 

Lokal tid 
GMT +1:00 
 

Sprog 
Det talte sprog i Tjekkiet 
er tjekkisk. Engelsk tales 
af folk i servicebranchen 
og yngre mennesker. 
Tysk tales hovedsagligt 
af den ældre del af 
befolkningen. 
 

Elektricitet 
220 V/AC 



Drikkevand 
Vand fra hanen kan drikkes i Prag, men   
kan  have en bismag af klor. Det er dog 
ikke noget man kan blive syg af.  
Drikkevand kan også købes på flaske, som 
mange måske vil foretrække pga. smagen. 

Tjekkiet er et meget 
sikkert land at rejse i. 
Hold dog altid 
pengepunge og 
tegnebøger ude af sigt, 
specielt når man benytter 
de offentlige 
transportmidler som er et 
populært mål for de 
dygtige lommetyve. Lad 
pas og andre 
værdigenstande blive 
opbevaret i boxen på 
hotellet.  

Visum 
 
Man kan indhente oplysninger hos 
den tjekkiske ambassade, INDEN 
man kommer til Prag for at finde ud 
af, om man skal søge om visum for 
at få indrejsetilladelse. Generelt 
behøver danske statsborgere ikke 
visum. 

Pas 
 
Rejsende, som IKKE har brug for visum: 
 
EU-borgere skal være i besiddelse af et pas, som er gyldigt i den tid, 
man opholder sig i landet. 
 
Ikke EU-borgere skal være i besiddelse af et pas, som mindst er gyldigt 
i tre måneder efter indrejse. 
 
Rejsende, som HAR brug for visum: 
 
90 dages visum: passet skal mindst have 9 måneders gyldighed 

Skandinavisk talende Turist information 
 
Informationer om udflugter, kulturelle arrangementer m.v.  
Besøg os i det Skandinaviske hus på adressen: 
Zlatnicka 10, Prag (indgang gennem cafe Nordica)  
Eller ring/mail til os på   
Tlf: (+420) 251 019 360 
Email: office@codan-agentura.com 

BEMÆRK: Vi kan ikke drages til ansvar 
for evt. unøjagtigheder eller ændringer 
i ovenstående.  

Valuta 
Valutaen i Tjekkiet er den tjekkiske Koruna. Skrives som enten ”Kc” eller 
”CZK”. 
Valutavekslingsbureauer 
De bedste steder at veksle er i Bankerne eller i det Skandinaviske Hus, 
da du her får en god kurs. Hvis du veksler andre steder, skal du være 
opmærksom da mange veskle kontorer opkræver et stort gebyr. Du kan 
også bruge dit kreditkort i en af de mange pengeautomater, og der er du 
også sikker på at du får en god kurs.  

Åbningstider 
I centrum har butikkerne i 
reglen åbent  fra 09:00 til 
20:00 (7 dage). Man kan 
altid finde en 
”potraviny” (lokal 
købmand) i området.  
 
Drikkepenge 
På restauranter er det 
normalt og forventet, at 
man giver op til 10% hvis 
man er tilfreds. 
Tjek altid regningen, da 
nogle restauranter kan 
finde på at lægge 
drikkepenge på selv. 
 
Studerende 
Studerende kan få 
studierabat på museer o.l. 
ved at fremvise deres 
International Student 
Identity Card (ISIC). 

Kriminalitet og lommetyve 


