
Parkování u letiště 
Václava Havla

AIR PARKING – BUŠTĚHRAD

Pro klienty CK Blue Style je zajištěno parkování v areálu soukromého parkoviště společnosti  
AIR-PARKING. Parkovací služby zahrnují také transfer klientů a jejich zavazadel k odletu na 

terminály Letiště Václava Havla Praha a po příletu opačným směrem, tedy z letiště na parkoviště.

PRO KLIENTY VYUŽÍVAJÍCÍ PARKOVÁNÍ PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

1. Příjezdová cesta směrem od Prahy
Při cestě z Prahy pojedete směrem na Chomutov a Slaný, projedete 
kolem odbočky na letiště, kterou minete a po pěti kilometrech jíz-
dy po rychlostní komunikaci R7 sjedete na exitu 7, který je značený 
na Kladno a Buštěhrad. Po ujetí cca 1 200 metrů odbočíte doprava 
a po dalších cca 300 metrech uvidíte velké a dobře osvětlené par-
koviště. 

2.  Příjezdová cesta ze směru Slaný a Chomutov
Cesta ze Slaného vede po rychlostní komunikaci R7 a po 10 km jízdy 
po rychlostní komunikaci R7 sjedete na exitu 7, který je značený na 
Kladno a Buštěhrad. Po ujetí cca 1 200 metrů odbočíte doprava a po 
dalších cca 300 metrech uvidíte velké a dobře osvětlené parkoviště. 

3. Příjezd na parkoviště 
Po vjezdu do areálu parkoviště Air parking obdržíte svou parkovací 
kartu, a to po prokázání se cestovními dokumenty, kde máte službu 
parkování uvedenou. Poté, co obdržíte parkovací kartu, budou vaše 
zavazadla naložena do transportního minibusu a vozidlo zaparko-
váno. Parkovací kartu pečlivě uschovejte, ale v žádném případě ji 
nenechávejte v zaparkovaném vozidle. Tato parkovací karta slouží 
jako doklad pro řidiče, který Vás bude dopravovat po vašem návra-
tu z dovolené z letiště zpět na parkoviště.

4.  Bezplatný transfer k terminálu Letiště Václava Havla Praha
Po naložení vašich zavazadel budete přepraveni minibusem (v je-
hož výbavě nechybí dětské autosedačky) k terminálu letiště Václa-
va Havla. Přeprava z parkoviště na letiště trvá obvykle kolem sedmi 
minut. 

5.  Během parkování využívejte dalších služeb
V průběhu vaší dovolené, kdy bude váš vůz zaparkovaný na parko-
višti Air parking, můžete využít některou z  nabízených doplňko-
vých služeb za poplatek – jde například o pneuservis, balení zava-
zadel a další služby.

6. Návrat na parkoviště
Poté, co po návratu na letišti obdržíte svá zavazadla, kontaktujte 
telefonicky pracovníka Air parking na telefonním čísle: +420 602 
719 196 a během několika minut se pro vás na domluvené místo 
dostaví přepravní minibus, který vás odveze na parkoviště. 

7. Omezení transferu
Z důvodů co nejkratší přepravní doby a největšího možného urych-
lení kyvadlové přepravy jezdí minibusy v období od 1. 5. do 31. 10. 
pouze k Terminálu 1.

Děkujeme za pochopení
Pracovníci Air-parkingu

POZOR!  V období nejvyšší vytíženosti parkoviště, tedy v termínu od 15. 6. do 25. 7. 2018 žádáme klienty jedoucí ze směru od Prahy, aby pokud je to 
možné, nejprve vyložili spolucestující se zavazadly na letišti a na parkoviště se dopravil pouze řidič s vozem. Výrazně se tím urychlí kyvadlová 
obrátka minibusů, jelikož v těchto exponovaných termínech může probíhat transfer jen samotných řidičů. Pokud je to možné, dodržujte 
prosím stejný postup transferu i po příletu z destinace. 

www.blue-style.cz/sluzby/parkovani/

https://www.blue-style.cz/sluzby/parkovani/

