
Plzeňské hotelové noci 2023
Součástí balíčku je volné či zvýhodněné vstupné do oblíbených turistických cílů.

Při příjezdu do hotelu obdržíte na recepci vouchery Plzeňských hotelových nocí. 
Při návštěvě daného turistického cíle je odevzdejte na pokladně.

............Loosovy interiéry – zdarma

Prohlídky bytů Voglových a Krausových jsou pro vás připraveny:
v sobotu v 9:15, 11:00, 14:30, 16:15, v neděli v 10:00. 
Vyberte si, prosím, jeden z uvedených časů a rezervujte si svá místa na e-mailu: ulmanovaj@plzen.eu. 

............Prohlídka Plzeňského Prazdroje – sleva 25 % na vstupné

Vstupenky na prohlídky pivovaru Pilsner Urquell si rezervujete na stránkách . www.prazdrojvisit.cz
Vyberete si datum, jazyk a čas prohlídky a do košíku vložíte příslušný počet vstupenek – použijte 
pouze kategorii „zdarma“. Při příchodu na prohlídku se v návštěvnickém centru na recepci prokážete 
voucherem Plzeňských hotelových nocí, online rezervací a zaplatíte zlevněné vstupné v hotovosti nebo 
platební kartou.

...........To nejlepší z Plzně – komentovaná prohlídka centra města zdarma

Komentovaná prohlídka historického centra města. Průvodce Vám ukáže hlavní dominanty 
historického centra a seznámí vás s historií památek a s jejich zajímavými příběhy. Prohlídka se 
uskuteční v sobotu od 15:00 hodin. 
Rezervujte si svá místa na e-mailu: info@visitplzen.eu. 
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VSTUPY S NUTNOU REZERVACÍ PŘEDEM

VSTUPY ZDARMA BEZ REZERVACE (voucher slouží místo vstupenky)

............Muzeum Patton Memorial Pilsen

Voucher Plzeňských hotelových nocí slouží jako volná vstupenka. 
Tento voucher platí do 30. 6. 2023 – můžete ho uplatnit i při další návštěvě Plzně. 

............Západočeská galerie v Plzni

Volné vstupné do obou výstavních síní Západočeské galerie (Masné krámy a výstavní síň „13“) 
uplatníte odevzdáním voucheru Plzeňských hotelových nocí na pokladnách. Přehled výstav, které 
budou v dané termíny k vidění, naleznete na www.plzenskehotelovenoci.cz..

............Západočeské muzeum v Plzni (hlavní budova)

Volné vstupné na aktuální výstavy i stálé expozice v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni. 
Voucher Plzeňských hotelových nocí slouží jako volná vstupenka. 
Přehled výstav, které budou v dané termíny k vidění, naleznete na www.plzenskehotelovenoci.cz.

............Pivovarské muzeum

V rámci otevírací doby muzea odevzdejte na pokladně voucher Plzeňských hotelových nocí, který 
slouží jako volná vstupenka. 

............BLIK BLIK 2023 - Festival světla a umění ve veřejném prostoru (24. – 25. 3. 2023)

Volné vstupné na interiérové instalace v rámci festivalu BLIK BLIK 2023. Voucher Plzeňských 
hotelových nocí slouží jako volná vstupenka. 
Více informací o programu festivalu naleznete na www.plzenskehotelovenoci.cz.

Více na www.plzenskehotelovenoci.cz
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