Popis trasy od autobusové zastávky Na Pazderce linky 102 ve směru Staré Bohnice a linky 144 ve
směru Poliklinika Mazurská k pokladně Sever Botanické zahrady Praha:

Po výstupu z předních dveří autobusu jděte 1,5 metru podél vodicího pásu a dohledejte před sebou
zvýšený obrubník.

Otočte se doprava a jděte podél obrubníku 1 metr.
Přejděte volným prostorem v původním směru chůze 2 metry širokou odbočku chodníku a po levé
straně dohledejte zvýšený obrubník.

Jděte podél obrubníku 30 metrů a dohledejte signální pás přechodu pro chodce.

Otočte se doprava a jděte podél lomícího se signálního pásu až k varovnému pásu přechodu pro
chodce.
Upozornění – přechod pro chodce vede přes dva 4 metry široké silniční pruhy oddělené ostrůvkem
opatřeným signálním pásem a varovnými pásy, při dohledávání přechodu pro chodce a jeho
přecházení dbejte zvýšené opatrnosti.

Přejděte po přechodu pro chodce na ostrůvek.

Přejděte po přechodu pro chodce a jděte podél signálního pásu ke zvýšenému obrubníku.

Otočte se doleva.

Pokračujte 7 metrů podél zvýšeného obrubníku, chodník je ukončen obrubníkem dolů na silnici
vedoucí do areálu parkoviště botanické zahrady.
Upozornění – v následujícím prostoru příjezdové cesty areálu botanické zahrady mohou obousměrně
projíždět automobily, dbejte zde proto velmi zvýšené opatrnosti.

Sestupte z chodníku na příjezdovou cestu areálu botanické zahrady a otočte se doprava.

Jděte podél obrubníku 35 metrů, cesta se stáčí obloukem doprava.
V tomto místě již můžete prostřednictvím povelového vysílače aktivovat akustický orientační majáček
umístěný před okénkem pokladny Sever, trylek majáčku uslyšíte šikmo zleva.

Jděte za zvukem majáčku 9 metrů volným prostorem a dohledejte 70 centimetrů širokou branku,
kterou zleva tvoří dřevěná budova pokladny a zprava kovová brána.
Upozornění – ve volném prostoru mohou být zaparkovány automobily, dbejte zde zvýšené
opatrnosti.

Projděte brankou, majáček je umístěn 3 metry za ní přímo před okénkem pokladny v levé stěně
dřevěné budovy.
K okénku pokladny vede od branky také pult po levé straně.

