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Zuzana Koubíková, ředitelka organizace 
Plzeň – TURISMUS, představuje Plzeň

Když se řekne Plzeň, nejspíše se vám vybaví 
proslulé pivo Pilsner Urquell. V roce 2015 se 
však Plzeň zapsala do povědomí veřejnosti 
i jako Evropské hlavní město kultury. Zaslou-
žený titul podnítil mimo jiné výstavbu Nového 
divadla a dal vzniknout i nové kreativní zóně 
DEPO2015.
Pestrá a bohatá škála kulturních akcí nad-
časového charakteru povýšila město Plzeň 
na moderní evropskou turistickou destinaci, 
která naplno využívá svých hodnot a tvůrčího 
potenciálu.
 
Trvalou chloubou města je nejen světoznámý 
pivovar Plzeňský Prazdroj, ale i památky
v centru Plzně, které jsou svědectvím její bo-
haté historie. Příběhy z minulosti vám budou 
vyprávět zkušení průvodci během prohlídek, 
které naše organizace Plzeň – TURISMUS při-
pravuje na míru podle zájmu skupin. S průvod-
cem můžete navštívit například židovské památky či podniknout společnou pro-
hlídku města a pivovaru.
Od roku 2015 jsou veřejnosti zpřístupněny také některé z bytových adaptací svě-
toznámého architekta Adolfa Loose. Impozantní interiéry z první poloviny 20. sto-
letí jsou nyní k vidění na unikátní prohlídkové trase. Jedná se tak o jeden z řady 
projektů, jež se podílely na vzniku tradice nových zážitků, které už natrvalo obo-
hatí turistickou nabídku města Plzně.   

Otevřete si tedy „novou“ Plzeň a přesvědčte se sami, že má stále svou nezamě-
nitelnou chuť a říz!

Plzeň – TURISMUS je vaším partnerem 
při zajišťování služeb pro skupiny:

• Průvodcovské služby v několika jazycích

•  Komentované kostýmované prohlídky 

•  Adventní prohlídky 

•  Komentované prohlídky DEPO2015

• Komentované prohlídky Patton Memorial

• Celodenní a vícedenní programy na klíč

• Prohlídky bytových interiérů navržených světoznámým architektem Adolfem 
Loosem

• Zprostředkování ubytování a prohlídek Plzeňského Prazdroje



5 důvodů, proč si vybrat právě Plzeň

• Plzeň dala světu proslulý světlý ležák Pilsner Urquell
S výrobou piva je možné se seznámit přímo na prohlídkové trase pivovaru či 
v Pivovarském muzeu. Kromě ochutnávky nejlepšího piva přímo od zdroje je 
v historickém centru řada restaurací, které nabízí typicky české gastronomické 
speciality i světovou kuchyni. Pivní nabídku doplňuje množství menších origi-
nálních minipivovarů v Plzni i v regionu.

• Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 
Úspěšný projekt Evropské hlavní město kultury 2015 podnítil zájem turistů o Pl-
zeň a obohatil město o zajímavé turistické atraktivity a řadu nových kulturních 
akcí, které pokračují i v dalších letech.

• Plzeň má unikátní historické centrum
Na rozdíl od ostatních měst je Plzeň jedinečná i v tom, že nejvýznamnější historické 
památky jsou koncentrovány v jednom místě. Městskou památkovou rezervaci si tak 
turisté mohou pohodlně projít pěšky. Navštívit je možné sedm muzeí a desítku galerií. 
Romantický sadový okruh kolem historického jádra je příjemným místem k procházkám  
i relaxaci.

• Plzeň nabízí zajímavý program pro všechny 
Turistických atraktivit je ve městě velké množství, a tak si na své přijdou všichni 
rodinní příslušníci. Pánové si mohou v pivních hospůdkách i menších pivovarech 
vychutnávat pivo, dámy navštívit kavárny či Loosovy interiéry a děti se zabaví 
v zoologické zahradě, DinoParku nebo v Techmania Science Center.

• Plzeň se nachází blízko hranic s Německem a nedaleko Prahy
Letiště je od Plzně vzdáleno 50 minut jízdy. Cesta z Mnichova trvá po dálnici 3 
hodiny, z Norimberku dvě, což ze západočeské metropole dělá ideální výchozí 
bod pro další výlety za krásami České republiky (Praha – 1 hodina, Karlovy 
Vary – 1 hodina).
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PRO SKUPINY NABÍZÍME:

Prohlídky historického centra města 
Návštěvníci uvidí náměstí Republiky s gotickou katedrálou sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v České republice, renesanč-
ní budovu radnice a další historické domy, sadový okruh se zajímavými památkami, pozůstatky středověkých hradeb, františ-
kánský klášter, čtvrtou největší synagogu na světě a další významné stavby. Dozvědí se zajímavosti z historie i současnosti 
města. Základní prohlídka probíhá v exteriéru bez vstupu do objektů. Jejich návštěvu lze na žádost klienta zajistit.

1,5 – 2 hodiny (lze upravit podle 
požadavků klienta)

Skupina do 20 osob 1 090 Kč v češtině 
45 € s výkladem v cizím jazyce

Skupina do 30 osob 1 290 Kč v češtině 
55 € s výkladem v cizím jazyce

Skupina do 40 osob 1 390 Kč v češtině 
60 € s výkladem v cizím jazyce

Skupina do 50 osob 1 490 Kč v češtině 
65 € s výkladem v cizím jazyce

Komentované kostýmované prohlídky centra města
průvodce v kostýmu vám netradiční formou ukáže zajímavá místa historického centra

Pro předem objednané skupiny 

Témata: Plzeňské osobnosti, Plzeň v proměnách času 
nebo Plzeň v bájích a pověstech (pro rodiny s dětmi)

Termíny: červen až září

Objednávky: Turistické informační centrum, 
nám. Republiky 41, Plzeň, email: benesovair@plzen.eu, 
Tel. +420 378 035 330
 

Adventní prohlídky 
kostýmovaná prohlídka centra města s vánoční 
tématikou 

Pro předem objednané skupiny   

Termíny: adventní čas od 1. adventní neděle do 23. 12.

Možno přiobjednat na závěr drobné vánoční občerstve-
ní ve sklepeních Národopisného muzea  cca na ½ ho-
diny za doplatek 450 CZK (sk. do 30 osob) 600 CZK 
(sk. 31–50 osob). Platba v eurech dle aktuálního kurzu.

Objednávky: Turistické informační centrum, 
nám. Republiky 41, Plzeň, email: benesovair@plzen.eu, 
Tel. +420 378 035 330 

pro skupiny 

od 1 090 Kčpro skupiny 

od 1 090 Kč

pro skupiny 

od 1 090 Kčpro skupiny 

od 1 090 Kč

pro skupiny 

od 1 090 Kčpro skupiny 

od 1 090 Kč

1,5 hodiny 

Skupina do 20 osob 1 090 Kč v češtině
45 € s výkladem v cizím jazyce

Skupina do 30 osob 1 290 Kč v češtině
55 € s výkladem v cizím jazyce

Skupina do 40 osob 1 390 Kč v češtině
60 € s výkladem v cizím jazyce

Skupina do 50 osob 1 490 Kč v češtině
65 € s výkladem v cizím jazyce

1 hodinu 

Skupina do 20 osob 1 090 Kč v češtině
45 € s výkladem v cizím jazyce

Skupina do 30 osob 1 290 Kč v češtině
55 € s výkladem v cizím jazyce

Skupina do 40 osob 1 390 Kč v češtině
60 € s výkladem v cizím jazyce

Skupina do 50 osob 1 490 Kč v češtině, 65 € 
s výkladem v cizím jazyce

(ceny v eurech se mohou měnit dle aktuálního kurzu)

(ceny v eurech se mohou měnit dle aktuálního kurzu)

(ceny v eurech se mohou měnit dle aktuálního kurzu)



Zprostředkujeme návštěvu prohlídkových tras Plzeňského Prazdroje
Když se ve světě řekne Plzeň, málokdo si představí něco jiného než pivo. 
Plzeňský pivovar láká nejen znalce a milovníky dobrého piva.

Skupiny si mohou vybrat 
z několika prohlídkových okruhů:

• Pivovar Plzeňský Prazdroj

• Plzeňské historické podzemí

• Pivovarské muzeum

• Zážitkové programy

Zajistíme návštěvu dalších 
turistických atraktivit:
• Katedrála sv. Bartoloměje

s nejvyšší vyhlídkovou kostelní věží v ČR
• Velká a Stará synagoga
• Techmania Science Center

a 3D planetárium
• Zoologická a botanická zahrada

a DinoPark
• Muzeum církevního umění
• Západočeské muzeum
• Západočeská galerie
• Muzeum loutek
• DEPO2015 - možnost zajištění komen-

tovaných prohlídek pro skupiny 
• Divadlo J. K.Tyla

Komentované prohlídky Loosových interiérů 
Novinkou v turistické nabídce města je několik bytových interiérů v původních měšťanských bytech, které ve 30. letech 
navrhl světoznámý architekt Adolf Loos. Kromě jedinečného prvorepublikového designu umožňují návštěvníkům pohled 
do způsobu bydlení židovské komunity před 2. světovou válkou. Více na www.adolfl oosplzen.cz.

1–1,5 hodiny 

Skupina do 15 osob 1 390 Kč / hodina v češtině
60 € / hodina s výkladem v cizím jazyce

Skupina do 20 osob 1 590 Kč / hodina v češtině
70 € / hodina s výkladem v cizím jazyce

→ Náš tip:
Prohlídky historického centra města je možné za zvýhodně-
nou cenu doplnit o komentovanou prohlídku Loosových interi-
érů nebo Velké synagogy či katedrály sv. Bartoloměje.

Prohlídková trasa byt Krausových a Voglových

Informace o prohlídkových trasách 
Brummelův dům a Semlerova 
rezidence na www.adolfl oosplzen.cz

pro skupiny 

od 1 390 Kčpro skupiny 

od 1 390 Kč

(ceny v eurech se mohou měnit dle aktuálního kurzu)



• Festival BLIK BLIK (březen)
 Historické centrum města a budovy v přilehlých ulicích ožijí videomappingem a světlenými instalacemi. Romantickou noč-

ní Plzeň můžete zažít v každé roční době, ale atmosféru tohoto festivalu světla pouze jednou za rok. www.depo.2015.cz

• Smetanovské dny (březen)
 Mezinárodní festival vážné hudby patří k nejvýznamnějším kulturním událostem města. Pořadatelem festivalu je Plzeň-

ská fi lharmonie, která do Plzně zve významné osobnosti zahraniční i domácí umělecké scény. www.smetanovskedny.cz

• Majáles (duben) 
 Oslava studentského života a nově přicházejícího jara. www.plzen.majales.cz

Tradiční kulturní akce

Divadlo J. K. Tyla
Čtyřsouborové Divadlo J. K. Tyla nabízí prvotřídní kulturní zážitky. Hrají se zde jak tradiční divadelní představení, tak sou-
časné hry v moderním aranžmá. Zázemí divadla tvoří především dvě hlavní scény. Každá z nich svým návštěvníkům nabízí 
něco jiného. Velkolepá novorenesanční budova Velkého divadla z roku 1902 divákům poskytuje tradiční divadelní atmosféru 
se vší noblesou. Nové divadlo, které se stalo největším investičním počinem projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 
2015, využívá nejmodernější divadelní technologie v Česku a publiku tak poskytuje nadstandardní zážitek. V době, kdy se 
v divadle nehraje, vám v obou divadelních budovách zprostředkujeme komentované prohlídky.
www.djkt.eu

Komentované prohlídky Patton Memorial Pilsen 
Během výkladu se návštěvníci muzea seznámí s více než 1500 exponáty, které mapují osvobození Plzně a jihozápadních 
Čech americkou armádou v květnu 1945 v širších historických souvislostech. Nabízíme také přednášky a výukové programy 
pro školy o historii 2. světové války a tematické military programy.

1–2 hodiny (dle požadavků klienta)

Skupina do 15 osob 590 Kč / hodina v češtině
25 € / hodina s výkladem v cizím jazyce

Skupina do 25 osob 890 Kč / hodina v češtině
40 € / hodina s výkladem v cizím jazyce

(ceny v eurech se mohou měnit 
dle aktuálního kurzu)

pro skupiny 

od 590 Kčpro skupiny 

od 590 Kč



• Slavnosti svobody (květen)
 Plzeň si jako jediné z velkých měst v Česku každoročně připomíná osvobození americkou armádou v květnu 1945. 

Několikadenní oslavy zahrnují bohatý kulturní program i přehlídku historické vojenské techniky Convoy of Liberty. 
www.slavnostisvobody.cz

• Fresh festival (květen)
 Největší gurmánský festival na západě Čech každoročně navštíví tisíce lidí. Představí se zde celá řada vynikajících 

šéfkuchařů. Ochutnáte zajímavé speciality z celého světa, které si běžně doma neuvaříte. www.festival.fresh.iprima.cz

• Metal fest (červen)
 Festival metalové hudby. www.metalfestopenair.cz

• Mezinárodní folklorní festival CIOFF (červen)
 České folklorní soubory i hosté z nejrůznějších zemí světa zazpívají, zahrají a zatančí v centru města. Přijeďte se pře-

svědčit, že folklor stále žije. www.mffplzen.eu

• Historický víkend (červen)
 Víkendový festival vám umožní cestovat zpět v čase do doby rytířských soubojů. Můžete se těšit na divadelní a hudeb-

ní vystoupení, tradiční jarmark plný kejklířů a klasických řemesel i sobotní večerní průvod strašidel. www.nadace700.cz

• Gambrinus den (červen)
 Oslavy výročí založení pivovaru Gambrinus. Centrum města se promění 

ve velkou pivní zahrádku. www.gambrinus.cz/gambrinusden

• Skupova Plzeň (červen)
 Přehlídka loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň od-

kazuje na více než stoletou historii loutkářství v Plzni. V rámci bi-
enále se představí špičkové soubory domácí i zahraniční produkce. 
www.divadloalfa.cz

• Živá ulice (červenec–srpen)
 Multižánrový festival každoročně nabízí až třítýdenní hudební a diva-

delní program zdarma na několika scénách přímo v historickém cen-
tru Plzně. Jeho první částí je festival pouličního divadla, který se koná 
v polovině července. Na desítky koncertů hlavního hudebního bloku 
můžete vyrazit v polovině srpna. Akce končí Festivalem polévky, kte-
rý se koná první nebo druhou neděli v září. www.zivaulice.eu

• Letní barokní festival (červenec–srpen)
 Festival se bude konat napříč barokními skvosty Plzeňského kraje. 

Jedinečná dobová atmosféra bude obohacena o bohatý kulturní 
program. www.zapadoceskebaroko.cz

• Slunce ve skle (září)
 Na každoročním festivalu minipivovarů v pivovarském dvoře v Černicích se každoročně představují desítky minipivo-

varů nejen z Čech, ale i zahraničí. www.slunceveskle.cz

• Treffpunkt (říjen)
 Přehlídka česko-bavorské kulturní spolupráce nabízí zajímavé akce napříč žánry a pestrou škálu gastronomických 

zážitků. www.depo2015.cz

• Pilsner Fest (říjen)
 Velkolepé oslavy uvaření první várky světoznámého ležáku Pilsner Urquell nabízí pestrou hudební přehlídku a spoustu 

gastronomických zážitků. www.pilsnerfest.cz

• DEPO Street Food Market a Oslavy vzniku republiky (28. října)
 Festival pouličního jídla do Plzně přiváží stánky rychlého občerstvení z celého světa. V den vzniku samostatného čes-

koslovenského státu v Plzni zdarma či za symbolickou cenu 28 korun ožívají památky. Vpodvečer se na náměstí Re-
publiky koná slavnostní ohňostroj. www.plzen.eu

• Vánoční trhy (advent)
 Plzeňské vánoční trhy nabízejí romantickou předvánoční atmosféru provoněnou vůní svařeného vína, punče a pečené-

ho cukroví s bohatým kulturním programem a živým betlémem. www.trhy-plzen.cz



Plzeň–TURISMUS
náměstí Republiky 41, 301 00 Plzeň
E-mail:  info@visitplzen.eu
Telefon: +420 378 035 330, +420 602 426 674

www.visitplzen.eu


