Jak se na konferenci Neurověda ve vzdělávání 2018 dostat?
Vážené dámy a pánové,
ještě jednou vás srdečně zveme na konferenci Neurověda ve vzdělávání 2018 a připojujeme pár
praktických rad na cestu.
Datum a čas konání:
Středa 11. 4. 2018 od 9,00 hodin, předpokládaný konec v 17,00 hodin
Místo konání:
Konferenční centrum City, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
PARKING
v OC
Arkády
Pankrác

METRO „C“
Stanice
Pankrác

Jak se do Konferenčního centra City dostat:
Konferenční centrum je asi 150 metrů od stanice metra C „Pankrác“. Na stanici „Pankrác“ vyjeďte po
schodech nahoru, je tam jediný výstup na povrch. Po opuštění prostoru metra zatočte doprava a
sledujte označení směr „Ulice Na Strži“. Po vyjetí na úroveň chodníku už KC City máte před sebou.

Cesta MHD: Jeďte metrem linky C do stanice Pankrác.
Pokud přicestujete do Prahy na hlavní nádraží nebo na autobusové nádraží na Florenci, nastoupíte
přímo na linku C. Z centra jedete směrem na konečnou „Háje“. Pokud přijedete do Prahy od jihu a
vystoupíte či zaparkujete např. u stanic metra Opatov či Chodov, pojedete metrem C směr konečná
„Letňany“.
Variantu MHD velmi doporučujeme. V okolí konferenčního centra se buduje, sídlí tu hodně firem a
najít volné místo v okolních ulicích je věcí štěstí a náhody.
Cesta autem: doporučujeme zaparkovat v OC Arkády Pankrác – viz mapka. Do Kongresového centra
City dojdete z garáží pěšky do 10 minut.
Dvě hodiny parkování denně jsou zdarma, každá další započatá hodina je zpoplatněna sazbou 40,-Kč
/hod.
Budova Konferenčního centra City:
Nachází se v těsném sousedství výškové budovy Central Group, jen pár kroků od hlavního vstupu do
obchodního centra Arkády Pankrác a výstupu z metra.

Vstup do konferenč.

Východ z OC Arkády Pankrác

centra City

(možnost parkování auta)

Poznávací znamení: na budově je velký nápis „Konferenční centrum“ a obří světelná obrazovka.
Vchod do konferenčního centra je z boku budovy – viz foto. V tuto chvíli probíhají u sousedního
objektu dokončovací stavební úpravy. Nenechte se překvapit oplocením podél přístupové cesty.

Těšíme se na viděnou!

Váš organizační tým Everesta s.r.o.

