
LimoUSINE DRIVER Prague
LUXUSNÍ RELAX PRO VÁS



Klient je pro nás na 1. místě.
Proto naši profesionální řidiči ovládají 3 světové jazyky. 

Máte těžké zavazadlo, nebo Vám omylem někdo
zavazadlo zaměnil?

Žádný problém, řidič Vám se zavazadlem pomůže a
v případě záměny se o Vaše zavazadlo postará.

K dnešnímu dni máme 578 letištních transferů a 1875 spokojených klientů.



Pracovní stres, teambuilding, firemní akce, congress, event, firemní oběd, večeře?                                   
Romantická večeře, nákupy, párty, výlet, projížďka večerní Prahou? 

S Limousine driver Prague stihnete vždy vše, co potřebujete, ať Vás čeká důležité firemní jednání                          
či romantická večeře, s námi zapomenete na všechen stres a přijedete plní energie a optimismu. 

K celkové relaxaci Vám nabídneme hudbu dle vlastního výběru a minibar.



Poznávejte Prahu s  výkladem a s průvodcem.
Říká se, že Praha je srdcem Evropy, krásná, historická, tajemná a romantická. 

Představte si večerní jízdu Prahou v luxusním voze Mercedes S class s panoramatickou střechou, 
kdy při pozorování noční oblohy sledujete věžičky historických památek s romantickou atmosférou 

se sklenkou šampaňského. 
S Limousine driver Prague se Váš sen změní v  nezapomenutelný zážitek..



Výlety s výkladem a s průvodcem.
S Limousine driver Prague  procestujete celou Evropu.

Poznávejte krásy České republiky, střední, východní i západní Evropy. 
Pro nás nic není překážkou a věříme, že si z naší nabídky výletů, kterých máme v České republice 50 

a napříč Evropou 40, vyberete. 
Každý výlet máme do detailů propracovaný, abyste se nemuseli o nic starat, zajistíme celodenní program. 

V každé destinaci vybereme to nejzajímavější a připravíme celodenní výlet. 
Nic neplatíte, veškeré vstupy jsou započteny v balíčku. 

Cestujeme výhradně vozy Audi A6, Mercedes S class long a Škoda Superb 2017.



Přeprava dětí - školy, školky, zájmové kroužky.
Každá maminka, každý tatínek si zakládá na svých dětech. 

Dopřáváme jim prestižní školky a školy, aby už od dětství měly 
kvalitní vzdělání a perfektní přípravu do života. 

Limousine driver Prague zajistí Vašemu dítěti bezpečnou přepravu 
do školky, školy, či zájmových kroužků, kam ho náš profesionální 

řidič odvede na určitý čas. Vyzvedneme a dopravíme zpět 
k Vašemu domu a řidič počká, než si dítě vyzvednete.

Postaráme se, aby měli zajištěný pitný režim a doprovod 
na jakékoli aktivity, které tyto služby vyžadují. 

Limousine driver Prague - Bezpečnost Vašich dětí je naše priorita.



Svatba je nejkrásnější den každého páru. 
Žena už v dětství touží stát se nevěstou pro svého vyvoleného prince. 

My Vám prince nepřineseme, ale jí přivezeme až k obřadní síni :) 
-Organizujeme svatby 

- Zajišťujeme veškerý přepravní servis 
Počet zorganizovaných svateb je k dnešnímu dni 28.



Ceník poznávacích jízd večerní Prahou

30.  minut - 2000 Kč 
s průvodcem – 2500 Kč 

s osobní bodyguard - 4000 Kč

60 minut - 3500 Kč
s průvodcem - 4500 Kč   

s osobním bodyguard - 7500 Kč

2. hodiny - 6500 Kč
s průvodcem - 8500 Kč

s osobním bodyguard - 14.500 Kč

5. hodin  - 17.500 Kč 
s průvodcem - 25.000 Kč

s osobním bodyguard - 45.000 Kč

celý den - 50,000 Kč
s průvodcem - 75.000 Kč

s osobním bodyguard - 95.000 Kč 
. 

Pronájem vozu zahrnuje řidiče, občerstvení po dobu pronájmu, láhev šampaňského.



Ceník transferů Letiště Václava Havla

Praha – letiště

Kategorie - hostel - hotel 3*/hotel - apartmán 4*/ hotel 5* 

Zona 1 (Praha 1,2,3,4,5,7,10) 

750 Kč/29 eur/ 950 Kč/ 37 eur/ 1750 Kč/67 eur 

Zona 2 (Praha 8,9) 

950 Kč/ 37 eur/ 1150 Kč/ 44 eur/ 1950 Kč/75 eur

Zona 3 (Praha 6) 

550 Kč/ 21 eur/ 750 Kč/ 29 eur/ 1550 Kč/60 eur

Zona 4 (Praha 11,12,13,16,17)  

1150 Kč/ 44 eur/ 1350/ 52 eur/ 2050 Kč/78 eur 

Zona 5 (Praha 14,15,18,19,20,21,22)

1350 Kč/52 eur/ 1550 Kč/ 60 eur/ 2350 Kč/90 eur 

Zona 6 (Průhonice, Čestlice, Rudná)

1550 Kč/ 60 eur/ 1750 Kč/ 68 eur/ 2500 Kč/96 eur 

Na každé město mimo Prahu a okolí, připravíme na vyžádání speciální kalkulaci.



Ceník transferů ve 
městě

Přeprava dětí do školky, škol a zájmových kroužků

1-5 km 500 Kč 

5-10 km 900 Kč 

10-15 km 1300 Kč 

15-20 Km 1700 Kč 

20-30 Km 2100 Kč 

Mercedes S class long / Audi A6

1-5 km 350 Kč

5-10 km 700 Kč

10-15 km 1050 Kč

15-20 km 1400 Kč

20 – 25 km 1750 Kč

Škoda Superb 2017

1-5 km 200 Kč 

5-10 km 400 Kč                 

10-15 km 600 Kč 

15-20 km 800 Kč           

20-25 km 1000 Kč    

•

V ceně služby je doprovod dítěte do školky / školy / kroužku, vyzvednutí dítěte a následná doprava domů, pitný režim po dobu jízdy zajištěna.



Děkujeme stálým partnerům za využívání našich služeb a těšíme se na nové 
spolupráce. 

Naši partneři:

Hotel Hilton

Prague airport transfers

Apartmány Prague Palace

Restaurace Les Moules

Restaurace La garre

Restaurace L´osteria

Tire-Check Ireland company

Uřad vlády a další

spoluprace@fox-agency.cz

info@fox-agency.cz

+420 605 250 030

+420 723 108 858

+420 774 666 108
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