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7 důvodů
proč navštívit Plzeň :
›› Světoznámý pivovar Plzeňský Prazdroj
›› Jedinečné historické centrum
›› Tradice českého loutkářství v UNESCO
›› Bytové interiéry navržené věhlasným architektem Adolfem Loosem
›› Gotická katedrála s nejvyšší kostelní věží v České republice
›› Pátá největší synagoga na světě
›› Evropské hlavní město kultury 2015

SKUPINOVÉ PROHLÍDKY

Klasická prohlídka historického centra
1,5 hod
(v češtině, angličtině, němčině, holandštině, francouzštině a ruštině)
Náš průvodce vám ukáže náměstí Republiky s katedrálou sv. Bartoloměje,
renesanční radnicí a historickými domy, sadový okruh se zajímavými
budovami a zbytky středověkých hradeb, františkánský klášter, Velkou
synagogu a další památky. Prohlídka nezahrnuje vstupné. Návštěvy interiérů
můžeme zajistit na vyžádání.

Do 10 osob 

1 090 Kč / skupina

Do 20 osob 

1 090 Kč / skupina

Do 30 osob 

1 390 Kč / skupina

Do 40 osob 

1 490 Kč / skupina

Do 50 osob 

1 590 Kč / skupina

Adventní prohlídka centra města
1–1,5 hod
(v češtině, angličtině, němčině)
Vychutnejte si kouzelnou atmosféru adventně vyzdobené Plzně a nechte
se provést historií Vánoc a vánočních zvyků a tradic. Od první adventní neděle
do 22. prosince. Prohlídku je možné zakončit menším vánočním občerstvením
ve vnitřních prostorách (příplatek 50 Kč / osoba).

Do 10 osob 

1 090 Kč / skupina

Do 20 osob 

1 090 Kč / skupina

Do 30 osob 

1 390 Kč / skupina

Do 40 osob 

1 490 Kč / skupina

Do 50 osob 

1 590 Kč / skupina

Osvobozená Plzeň
2 hod
(v češtině, angličtině, němčině)
Prohlídka historického centra – náměstí Republiky
s katedrálou sv. Bartoloměje a renesanční radnicí,
sadový okruh s dalšími pamětihodnostmi. Na závěr této
komentované prohlídky uvidíte Patton Memorial Pilsen –
muzeum věnované osvobození českého západu americkou
armádou na konci 2. sv. války, a také ostatní místa spojená
s osvobozením, jako například památník Díky Ameriko!

Do 15 osob 

1 190 Kč / skupina

Do 15 osob 

1 790 Kč / skupina

Komentované prohlídky Loosových interiér
1,5 hod
(v češtině, angličtině, němčině a francouzštině)
S průvodcem navštívíte bytové interiéry navržené
světoznámým architektem Adolfem Loosem. Kromě
zhlédnutí unikátních prostor ze třicátých let se dozvíte
osobní příběhy původních židovských majitelů, pro které
Adolf Loos interiéry navrhoval. Více na www.adolfloosplzen.cz

Byt Krausových (Bendova 10)
Byt Voglových (Klatovská 12)
Do 15 osob (maximum)

1 500 Kč / skupina

Do 20 osob

2 000 Kč / skupina

Brummelův dům (Husova 58)
Do 10 osob

1 580 Kč / skupina

Do 15 osob (maximum)

2 700 Kč / skupina

Židovská Plzeň
3 hod
(v češtině, angličtině, němčině a francouzštině)
Prohlídka historického centra – nám. Republiky s katedrálou
sv. Bartoloměje a historickými budovami, procházka
sadovým okruhem a komentovaná prohlídka interiéru Staré
synagogy následovaná návštěvou Loosových interiérů (byt
Krausových a Voglových). Návštěva Velká synagogy bude
zařazena do programu po dokončení její rekonstrukci.

Do 15 osob 

2 090 Kč / skupina

Do 20 osob (maximum)

2 690 Kč / skupina

Vstupné do Staré synagogy cca 55 CZK / osoba
(pro skupinu možná platba fakturou)

Prohlídka centra města a pivovaru
Plzeňský Prazdroj včetně ochutnávky piva
3,5 hodiny
(v češtině, angličtině, němčině, francouzštině a ruštině)
Klasická prohlídka centra města – náměstí Republiky
s katedrálou, kašnami a historickými budovami, procházka
sadovým okruhem s okolními zajímavými stavbami (bez
přístupu do interiérů). Následuje prohlídka pivovaru Plzeňský
Prazdroj s ochutnávkou piva v pivovarských sklepích.

Skupina 15 osob (minimum)

1 090 Kč / skupina

Do 20 osob

1 190 Kč / skupina

Do 30 osob

1 390 Kč / skupina

Do 40 osob 

1 490 Kč / skupina

Do 45 osob (maximální kapacita)

1 590 Kč / skupina

Vstupné do pivovaru: 250 Kč za osobu
(pro skupinu možná platba fakturou)

Na vyžádání můžeme zorganizovat prohlídku historického centra
zkombinovanou s návštěvou jiných turistických cílů:

››
››
››
››
››
››
››
››

Katedrála sv. Bartoloměje (pouze věž, interiér je v rekonstrukci)
Západočeské muzeum – stálá výstava Umělecké řemeslo / Užité umění
Západočeské muzeum – stálá expozice Plzeňská městská zbrojnice
Muzeum církevního umění
Muzeum loutek
DEPO2015
Pivovarské muzeum
Plzeňské historické podzemí

SKUPINOVÉ CELODENNÍ VÝLETY

››

Karlovy Vary a Mariánské Lázně (procházka promenádami
a parky), krátká zastávka u hradu Loket

››

Klatovy (historické náměstí, barokní lékárna,
pavilon skla PASK), vodní hrad Švihov

››

Baroko v plzeňském regionu (klášter Plasy, probošství Mariánská
Týnice, procházka zámeckým parkem v Manětíně

››

Zámek Horšovský Týn (návštěva zámku) a Domažlice
(procházka centrem města, muzeum Chodska a Chodský hrad)

››

Zámek Kozel (zámecká zahrada, zámek), Bohemia Sekt
(ukázka výroby nejznámějších českých sektů, ochutnávka)
ve Starém Plzenci, procházka k rotundě Sv. Petra a Pavla

Cena 4 190 Kč / skupina
(doprovod a profesionální průvodce po dobu celého výletu).
Vstupné, oběd a doprava nejsou zahrnuty v cen

UBYTOVÁNÍ
Zajistíme ubytování pro skupiny i jednotlivce v našich partnerských hotelích
4* hotel od 2 000 Kč za pokoj a noc ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní
3* hotel od 1 490 Kč za pokoj a noc ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní
Pension od 1 090 Kč za pokoj a noc ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní
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Výhody spolupráce
s Plzeň – TURISMUS

››
››
››
››
››
››

Znalost místního prostředí, flexibilita, programy připravované na míru
Profesionální průvodci
Skupiny mohou platit formou faktury
 ro zahraniční plátce DPH (země EU)
P
možnost odpočtu 21 % DPH z katalogových cen
Zajištění kompletního balíčku včetně průvodce a vstupného
15% sleva pro objednávky při více jak pět skupin za rok

Ceny a informace uvedené v katalogu se mohou měnit,
například podle aktuálního měnového kurzu.
Prosíme, ověřte si ceny na níže uvedených kontaktech.

Kontakt
Plzeň – TURISMUS
Turistické informační centrum
nám. Republiky 41
301 00 Plzeň
business@visitplzen.eu
+420 378 035 330
+420 702 267 666
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