
DinoPark 
nabízí desítky ozvučených modelů prehistoric-
kých zvířat v životních velikostech. Největším 
modelem je gigantický Apatosaurus dlouhý 
23 metrů. Součástí DinoParku je i 3D kino, 
dětské paleontologické hřiště či naučná 
stezka. Jedná se o samostatný areál, který 
se ovšem nachází v bezprostřední blízkosti 
plzeňské zoo, a proto doporučujeme napláno-
vat návštěvu těchto objektů ve stejný den.

Nad Zoo 1, Plzeň, tel.: +420 378 774 636 
www.dinopark.cz, duben–říjen, denně 8–18 hod.
Zákaz vstupu se psy.

Zoologická a botanická zahrada
je unikátní nejen tím, že chová nejvíce druhů 
zvířat ze všech zoo v ČR, ale i svým jedinečným 
spojením s botanickou zahradou. V orientální 
expozici se máte možnost seznámit s makaky, 
gibony a nosorožčí rodinkou. Nechybí tu ani 
afričtí velikáni jako žirafy, gepardi a lvi. V blíz-
kosti statku Lüftnerka se projdete expozicí 
Česká řeka, jejíž ozdobou je párek hravých 
vyder. Užít si můžete i řadu komentovaných 
krmení, třeba během návštěvy u tučňáků.

Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: +420 378 038 325
www.zooplzen.cz, denně 8–18 hod.
(mimo sezónu 9–17 hod.) 
Zákaz vstupu se psy.
 

Techmania Science Center
Vaše děti jistě ocení návštěvu Techmania 
 Science Center, které nabízí neformální a zábavné 
poznání světa kolem nás. K dispozici jsou zde 
interaktivní expozice, vědecké show, atraktivní 
programy ve špičkově vybavených laboratořích 
a dílnách. Čekají vás zajímavosti ze světa vědy 
a techniky. Řadu pokusů si budete moci vyzkou-
šet na vlastní kůži. Součástí objektu Techmanie 
je i jediné 3D Planetárium v České republice.

U Planetária 1, Plzeň, tel.: +420 737 247 581
www.techmania.cz, denně 10–18 hod.
Mimo sezónu jiná otevírací doba.

Muzeum loutek
Loutkářství má v Plzni bohatou tradici, 
vždyť právě v Plzni se v dílně Josefa Skupy 
před necelými 100 lety narodily známé 
postavičky Spejbl a Hurvínek. Seznámíte 
se s historií prvních kočovných divadel, 
s divadly rodinnými a také se současnou 
loutkářskou tvorbou spojenou s Divadlem 
Alfa. Děti si tu budou moci vyzkoušet, 
jak se loutky vodí, a zahrát si vlastní 
divadlo. Muzeum také nabízí  spec iál ní 
father-friendly program připravený 
na míru pro návštěvu tatínků s dětmi.

náměstí Republiky 23, Plzeň, tel.: +420 378 370 801
www.muzeumloutek.cz, út–ne 10–18 hod.
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CZPlzeň pro děti

Turistické informační centrum
náměstí Republiky 41, 301 00 Plzeň
Česká republika

Otevřeno
Duben–září 9:00–19:00
Říjen–březen 9:00–18:00
Tel.: +420 378 035 330

Email: info@visitplzen.eu
www.visitplzen.eu
www.plzenprodeti.cz

Aktuální program akcí pro děti, 
tipy na další výlety do okolí Plzně 
a vhodné ubytování a  restaurace 
pro rodiny s dětmi najdete 
na www.plzenprodeti.cz.
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Která místa s dětmi ještě navštívit?
Věž katedrály sv. Bartoloměje se svojí výškou 
102 metrů tvoří dominantu města. Spočítáte, kolik  
schodů vede až k ochozu, ze kterého je za každého 
počasí překrásný výhled na město a jeho okolí? 
Když bude jasný den, dohlédnete až na Šumavu!

náměstí Republiky, Plzeň, tel.: +420 731 619 710
www. bip.cz, denně 9–19 hod.

Divadlo Alfa se specializuje na loutková předsta-
vení pro všechny věkové skupiny. Hraje pohádky 
pro předškoláky, dobrodružné příběhy pro školní 
děti, na své si přijdou i puberťáci a dospělí.

Rokycanská 7, Plzeň, tel.: +420 378 038 451 
www.divadloalfa.cz 

Historické podzemí je labyrint chodeb, sklepů 
a studní budovaných od 14. století. Vstoupit do něj 
můžete z budovy Pivovarského muzea. Během 
komentovaných prohlídek se dozvíte, jak pod-
zemí vznikalo nebo jak vypadal každodenní život 
obyvatel města ve středověku. Vstup na pro-
hlídky je povolen dětem od čtyř let. V Pivovarském 
muzeu, které vzniklo v původním právováreč-
ném domě, můžete poznat historii výroby piva.

Veleslavínova 6, Plzeň, tel.: +420 724 618 357
www.plzenskepodzemi.cz, www.prazdrojvisit.cz, 
denně 10–18 hod. (mimo sezónu do 17 hod.) 

Muzeum strašidel najdete ve sklepeních pod 
hotelem Central. Pokud se rádi příjemně bojíte, jste 
na správném místě. V expozici nechybí postavy 
z plzeňských pověstí, jako je bájný Radouš, 
Saracénský čert, víly, čarodějnice a vodníci. 

náměstí Republiky 33, Plzeň, tel.: + 420 377 223 473
www.muzeumstrasidel.cz, denně 10–18 hod. 

Muzeum knihtisku představuje Plzeň jako 
kolébku knihtisku v českých zemích. Je pří-
hodně umístěno do původní tiskárny z roku 
1911. Součástí expozice jsou i historické tiskař-
ské a sazečské stroje. Víte, co je to „falcovačka“ 
a „papšer“? Pokud ne, určitě muzeum navštivte.

Plovární 20, Plzeň, tel.: +420 602 628 511
www.mkkp.cz, prohlídky na objednávku 

Akva Tera nabízí pestrou škálu druhů 
od  akvarijních ryb, plazů a  obojživelníků 
až po  fascinující bezobratlé živočichy. 
Velkým  zážitkem je například krmení 
piraní, hadů a  sklípkanů. Přesné časy 
najdete na webových stránkách. 

Palackého náměstí 5, Plzeň, tel.: +420 377 324 346 
www.zooplzen.cz, denně 10–19 hod. 

Vydejte se na výlet do okolí Plzně
Vezměte batoh, svačinu a hurá na vlak! 
Za 10 minut se dostanete do Starého Plzence, 
odkud vám začne krásný výlet k rotundě sv. Petra 
a Pavla a na hrad Radyně (www.hrad-radyne.cz). 
Až se pokocháte výhledem na Plzeňskou kotlinu 
z hradní věže, můžete projít lesem zpět do Plzně. 

Zajímavé možnosti se nabízejí i pro výlety autem. 
Navštívit můžete zámek Kozel s velkým přírodním 
parkem, který je vzdálen 15 km od centra Plzně 
(www.zamek-kozel.cz), nebo půvabný zámek 
Nebílovy (www.zamek-nebilovy.cz). A jestli 
chcete vědět, kde se natáčela pohádka Tři oříšky 
pro Popelku, zajeďte na vodní hrad Švihov 
(www.hradsvihov.cz). 

Airpark Zruč je nevšední technické muzeum, 
které se nachází 5 km od Plzně v obci Zruč. 
Soukromá rodinná sbírka obsahuje desítky 
letadel, vrtulníků a tanků. Na některé exponáty 
je dovoleno se pouze dívat, do mnohých z nich 
ale můžete nastoupit a vlastníma rukama si je 
„osahat“. Muzeum je pod širým nebem, za nepří-
znivého počasí nezapomeňte pláštěnku.

Zruč – Senec 180, Plzeň, tel.: +420 606 283 320
www.airpark.wz.cz, denně 10–18 hod.
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VYUŽIJTE RODINNOU KARTU 
A UŠETŘETE NA VSTUPNÉM!

Pokud se s dětmi do Plzně vydáte 
na minimálně dva dny, nezapomeňte 
v období od 1. července do 31. října 
2018 využít zvýhodněnou Rodinnou 
kartu Visit Plzeň Card.

Jak karta funguje?

 —  Karta platí 48 hodin a zahrnuje vstup 
do 4 TOP atrakcí: Zoo, DinoParku, 
Techmanie a Muzea loutek.

 —  Platí celkem pro 4 osoby 
(max. 2 dospělé a 2 děti od 3 do 15 let).

 —  Kartu je možné zakoupit 
v Turistickém informačním centru 
na náměstí Republiky 41 v Plzni.

 —  48hodinová doba platnosti začíná 
návštěvou prvního z turistických cílů. 
Pořadí návštěvy záleží jenom na vás.

Jaké jsou její výhody?

 —  Cena karty je 1 299 korun. Oproti 
standardnímu rodinnému vstupnému 
ušetříte více než 300 korun.

 —  Rodinnou kartu je možné využít také 
jako elektronickou peněženku pro 
platbu jízdného v MHD. Nabít ji můžete 
přímo v Turistickém informačním centru 
a Zákaznických centrech PMDP.

Kompletní informace a obchodní podmínky 
najdete na webu www.plzenprodeti.cz.
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Palackého náměstí 5, Plzeň, tel.: +420 377 324 346 
www.zooplzen.cz, denně 10–19 hod. 


