
Codan Agentura har tagit fram denna broschyr om Prag med 
många användbara upplysningar och information för dig som 
planerar resa till Prag. Vårt mål är att redan när man anländer till 
Prag, känna till så mycket som möjligt och därmed har möjlighet 
att undvika obehagliga överraskningar.  
Ta denna informationsbroschyr med till Prag och använd den om 
något oväntat händer. Du är också alltid välkommen att besöka 
vår  turistbyrå, med skandinavisktalande personal, belägen i 
centrala Prag.  

Viktiga telefonnummer 
 
Europa nödtelefon (alla tjänster)  112 
Ambulans     155 
Polis     158 
Brandkår     150 
Hjälp i trafiken: Zluty andel (gul ängel)  1230 
Telefonupplysning    1180 
Internationell telefonnummerupplysning  1188 
Ringa Tjeckien från utlandet   +420  

24-timmars apotek 
 

På  tjeckiska "Lekarna" 
Palackého 5, Prag 1, tel (+420) 224 946 982 
U SV Ludmily, Belgicka 37, Praha 2, tel (+420) 222 513 396 
U Andela, Stefanikova 6, Prag 5, tel  (+420) 257 320 918 

Läkarhjälp 
Poliklinika Na Narodni, Narodni 9, Prag 1, 110 00, tel: +420 222 075 120 
www.poliklinika.narodni.cz  (förmodligen den billigaste) 
 
Unicare Medical Centre, Na dlouhem Lanu 11, Prague 6, 160 00, 
tel (+420) 235 356 553, 
www.unicare.cz 
 
Health Centre Prag, Vodickova 28, Prag 1, tel (+420) 224 220 040 
eller (+420) 603 433 833 (24-timmars service) 
www.doctor-prague.cz (nära Vaclavske Nam.)  

Tandläkarehjälp 
European Dental Center, Vaclavske Nam. 33, (engelska, franska, tyska, 
ryska och tjeckiska talas), 24-timmars service, tel (+420) 224 228 984, 
www.edcdental.cz 
 
American Dental Associates, V Celnici 4, tel (+420) 221 181 121, 
Öppettider: mån - tors 8:30-20:00, fre 8:30-17:00, lör 10:30-21:00, 
www.americandental.cz  

Förlust av kreditkort 
 
Vid förlorat eller stulet kreditkort under resan, är det en god idé 
att ha telefonnummer för kortspärr till hands. (dessa fås från banken). 
 
 
Kreditkortsföretagen i Prag: 
Mastercard / Eurocard, tel (+420) 800 142 494 
Visa, tel (+420) 800 142 121 
American Express, tel (+420) 222 800 111 
Diners Club, tel (+420) 267 197 450  

Postkontor 
Postens huvudkontors adress: 
Jindrisska 14, Prag 1, tel: +420 800 10 44 10  
 

(Öppet dagligen från 7:00-20:00) 
Ligger nära Vaclavske Nam.  

Telefonkort 
För offentliga telefoner används telefonkort eller mynt. Telefonkort 
kan köpas i tidnings-och tobakkiosker. 
 

Internetkaféer 
PG Cyber Café, Village Cinemas, Radlická 3179/1E, Andel, Prag 5, 
tel (+420) 775 557 011, www.pgcc.cz 
 
Spika, Dlazdena 4, Prague 1 
tel (+420) 224 211 521, 
www.netcafe.spika.cz  

Publika transporter 
I Prag är det möjligt att resa med buss, spårvagn och tunnelbana. 
Biljetter som gäller alla tre formerna kan köpas i biljettautomater som 
finns på alla tunnelbanestationer eller i kiosker, som heter trafika eller 
tabak på tjeckiska. 
 
Du kan köpa engångsbiljetter och biljetter som gäller för 1, 3 eller 5 
dagar. Biljetterna stämplas i de gula automaterna på buss och spårvagn, 
eller innan du går ned i tunnelbanan. 
Användbara hemsidor: www.dpp.cz/en/  

Prags officiella turistbyrå 
 
www.prague-info.cz/en/prague/transport/
citytransport  

Tunnelbaneinformation  tel (+420) 296 191 817 
Var uppmärksam på  att det kan komma biljettkontrollanter för att 
inspektera biljettens giltighet. Om biljetten inte är stämplad, utfärdas 
böter som skall betalas på plats. 
 

Information om tågtider 
tel (+420) 221 111 122, www.cdrail.cz 
 

Information om andra transportsätt: 
www.idos.cz 
 

Flyg: 
www.prg.aero  
Taxi 
 
Vi rekommenderar användning av följande taxibolag eftersom vi har 
goda erfarenheter av detta företag. Ring alltid för en taxi. De talar 
engelska och kan äen upplysa dig hur mycket resan kommer att kosta. 
Ta aldrig en taxi på gatan. 
 
AAA Radio Taxi 
Tel: (+420) 222 333 222 eller 14014  

Nationella helgdagar 
 

01/01 Nyårsdagen 
01/05 Första Maj 
08/05  Tjeckoslovakiens befrielse 
(Andra världskriget) 
05/07 St Kyrilius och St Methodius 
06/07 Jan Hus-dagen 
28/09 Nationaldagen 
28/10 Självständighetsdagen  
17/11 Frihet och demokrati 
24/12 Julafton 
25/12 Juldagen 
26/12 Annandag Jul  

Lokal tid 
GMT +01:00 
 
Språk 
Det officiella språket i Tjeckien 
är tjeckiska. Engelska talas 
inom sevicebranschen och av  
yngre  personer. Tyska talas i 
första hand av den äldre delen 
av befolkningen. 
 
Elektricitet 
220 V / AC 



Dricksvatten 
 

Kranvatten kan drickas i Prag, men kan ha 
en bismak av klor. Det är dock inget man 
blir sjuk av. Dricksvatten kan också köpas 
på flaska vilket många kanske föredrar på 
grund av smaken.  

 
Tjeckien är ett mycket 
säkert land att resa i. Håll 
dock alltid portmonnäer 
och plånböcker under 
uppsikt, speciellt när man 
använder publika 
transporter som är ett 
populärt mål för skickliga 
ficktjuvar. Låt pass och 
andra värdesaker förvaras 
i hotellets värdeskåp.  

Visum 
 
Man kan hämta information från 
Tjeckiska ambassaden INNAN man 
anländer Prag för att ta reda på om 
man behöver söka visum. Generellt 
behöver svenska medborgare inte 
visum.  

Pass 
 
Resenärer som EJ behöver visum: 
EU-medborgare måste inneha ett pass som är giltigt under vistelsen i 
landet. 
 
Icke EU-medborgare måste inneha ett pass giltigt minst tre månader 
efter inresa. 
 
 
Resenärer som behöver visum: 
90 dagars visum: Passet måste ha minst 9 månaders giltighet. 

Skandinavisktalande turistinformation 
 
Information om utflykter, kulturella evenemang etc. Besök oss på 
Skandinaviska Huset: 
Zlatnicka 10, Prag (ingång genom café Nordica) 
Eller ring eller mejla oss på 
 
Tel: (+420) 251 019 360 
 
E-post: office@codan-agentura.com 

OBS: Vi ansvarar ej för eventuella felaktigheter eller 
förändringar i ovanstående text. 

Valuta 
Valutan i Tjeckien är tjeckisk krona. Skrives antingen som "Kc" eller 
"CZK". 
Växlingskontor 
De bästa ställena att växla pengar på är banker eller Skandinaviska 
Huset, där man kan växla till en god kurs. Om växling sker på annat 
ställe bör man vara uppmärksam eftersom många kontor tar ut en stor 
avgift. Man  kan också använda sitt kreditkort i en av de många 
bankomater och då är man också säker att få en god kurs. 

Öppettider 
 
Butiker i centrum är vanligtvis 
öppna från 09:00-20:00 (alla 
dagar). Man kan alltid hitta en 
"Potraviny" (lokal 
livsmedelsbutik) i området. 
 
 
Dricks 
På restauranger är det vanligt 
och förväntat att ge upp till 
10% om du är nöjd med 
servicen. 
 
 
Studerande 
Studerande kan få 
studentrabatter på museer och 
liknande genom att visa sitt 
International Student ID-kort 
(ISIC). 

Kriminalitet och ficktjuvar 


