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Adresa: Holečkova 31, Praha 5, 150 00

Jak se dostanu do Wellnessia?
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Jedete k nám 
autem? 
Parkovat můžete přímo v areálu:

› vjezd na parkoviště je z ulice Holečkova u semaforu v kopci (při jízdě z centra od náměstí Kinských 

zahýbáte těsně před semaforem doleva do úzké uličky mezi budovy do modrých vrat, jedete-li dolů 

z kopce od ulice Plzeňská či ze Strahova, zahýbáte doprava těsně za semaforem);

› do interkomu u závory se prosím ohlaste jako návštěva Wellnessia svým jménem;

› projeďte areálem a zaparkujte v sekci pro návštěvníky;

› od auta pokračujte pěšky cestou mezi parkovištěm a budovou, u prosklených oblouků zahněte 

doprava, v rohu uvidíte dřevěné dveře pod stříškou;

›  vejděte a přes prosklené dveře dojdete k recepci, ohlaste se jako návštěva do Wellnessie;

› po schodech vyjděte do 1. patra, zahněte doprava a hned doleva a zde už stojíte v chodbě před 

kanceláří Wellnessie;
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Pěší chůze & mapka 
od metra

Pěší chůzí od metra B, přes OC Nový Smíchov 
› pohodlně k nám dojdete pěšky z 1. patra obchodního centra; 

› přejdete lávkou (otevřena v době 9-21h) do parku Sacre Coeur, projdete parkem do 

ulice Kobrova, odkud zahnete doprava do ulice Holečkova;

› sejděte k šedožluté budově s popisným č. 31, kde hnědými dřevěnými dveřmi vejděte k 

hlavní recepci;
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Hromadná doprava 

Jedete k nám tramvají?

› použijte tramvaj č. 9, 12, 15, 20 a vystupte na zastávce Švandovo divadlo;

› dejte se nahoru ulicí Holečkovou a dojděte k šedožluté budově s popisným č. 31 (trvá 

to zhruba 8 minut), kde hnědými dřevěnými dveřmi vejděte k hlavní recepci;

Jedete k nám autobusem?
› použijte autobus č. 176 a vystupte na zastávce Kobrova;

› sejděte kousek dolů k přechodu, přejděte ulici a vydejte se nahoru do kopce; 

› dojděte k šedožluté budově s popisným č. 31, kde hnědými dřevěnými dveřmi vejděte k 

hlavní recepci;

V recepci se ohlaste jako návštěva do Wellnessie; vyjděte po 
schodech do 1. patra, zahněte doprava a hned doleva a zde už 
stojíte v chodbě před kanceláří Wellnessie.


