
1) V areálu nádraží najděte stanici metra linky C
(červená linka) a jeďte dvě stanice na I. P. Pavlova.
Z nástupiště stanice I. P. Pavlova se vydejte po
eskalátorech nahoru směrem k  východu z metra 
a jděte pořád rovně.  Z vestibulu vyjeďte posledními 
eskalátory po pravé straně na ulici. Nasedněte do 
jakékoliv tramvaje, která míří z kopce dolů. Jeďte

2) Jděte nádražní budovou stále rovně, až vyjdete přímo

300 metrech přijdete k zastávce tramvají. Přejděte
koleje k zastávce v protějším směru - dolů. Nastupte
do tramvaje č. 5 a jeďte 5 stanic až na zastávku
Myslíkova. Přejděte ulici, po které jezdí tramvaje, na
druhou stranu a dejte se doprava. Ihned první ulice

Cesta z Hlavního nádraží trvá asi 10-15 minut.
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dvě stanice na Karlovo náměstí. Podél tramvaj- 
ových kolejí, které zahýbají doprava, dojděte až
na konec parku k semaforům. Přejděte ulici a rovně
pokračujte do ulice Odborů (vedle velkého obchodu
SONY). MOSAIC HOUSE najdete po 50 metrech.

před ní, kde je park. Dejte se po chodníku doprava, po

vlevo je ulice Odborů. Projděte skrz malé náměstí
se slavnými sochami houbiček od Michala Trpáka.
Přímo za nimi se nachází hotel MOSAIC HOUSE.

Jízdenky koupíte:

-
- 
- 

Ve žlutých automatech na jízdenky
(většinou ve stanicích metra)
V trafikách a infocentrech DP Praha
Pomocí aplikace PID Lítačka, v níž naleznete i jízdní řády

 Bezkontaktní platební kartou přímo v tramvaji či autobusu
- 

Existují následující jízdenky: 
Krátkodobá jízdenka, platnost 30 minut - 30 Kč 
Základní jízdenka, platnost 90 minut - 40 Kč 
Jednodenní jízdenka, platnost 24 hodin - 120 Kč
Třídenní jízdenka, platnost 72 hodin - 330 Kč

Děti do 15 let a senioři od 65 let cestují zdarma. 

Platnost jízdenky se počítá od jejího označení.

-




