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BRNOPAS
To nejlepší v jedné 
turistické kartě

GOTOBRNO.CZ ←

Líbí se vám Brno? Rádi poznáváte zají-
mavá místa? Chcete ušetřit? Pokud jste 
odpověděli třikrát ano, určitě čtěte dál!

Turistická karta BRNOPAS:

→ vám zajistí zajímavé slevy a vstupy 
zdarma i do 5 TOP cílů (na hrad 
Špilberk, na věž Staré radnice, do 
brněnského podzemí, katedrály sv. 
Petra a Pavla a do brněnské Zoo);

→ vás provede městem a vytipuje ta 
nejzajímavější místa;

→ vás může dostat do vily Tugendhat; 
Na prohlídku slavné funkcionali-
stické vily se stojí doslova fronty 
a navštívit ji se podaří jen šťastliv-
cům. A mezi nimi mohou být i dr-
žitelé BRNOPASu! Bližší informace 
o vstupenkách do vily Tugendhat 
s BRNOPASEM získáte na webu 
www.brnopas.cz nebo v informač-
ním centru na Panenské na čísle 
+420 602 404 246.

→ TIP! S 3denním BRNOPASem si 
užijete plavbu lodí po Brněnské 
přehradě zdarma.

BRNOPAS se přizpůsobí vašim potřebám. 
Můžete si vybrat variantu od jednoho 
do tří dnů, obdržíte QR kód, s kterým se 
prokážete při vstupu do zapojených in-
stitucí, kde získáte vstup zdarma nebo 
výhodnou slevu. Konkrétní nabídka, kte-
rou v sobě BRNOPAS sdružuje, je popsána 
na dalších stránkách.

Získat BRNOPAS je velmi jednoduché. 
Online nákup zabere pár minut a veš-
keré potřebné informace najdete na 
www.brnopas.cz. Máte-li raději osobní 
přístup a chcete BRNOPAS koupit fyzic-
ky, zastavte se v některém z informač-
ních center nebo na dalších prodejních 
místech v Brně. Všechna, včetně adres, 
najdete také uvnitř brožury.

Archeopark Pavlov

Artissimo

Aquapark Kohoutovice

Atomový kryt 10-Z

Autentické prohlídky

Automotodrom Brno

BONGO BRNO

Brno Industrial

BRuNO family park

Bylinkový ráj – SONNENTOR

Cryptomania

Diecézní muzeum

Elektrikárium

Exit game – Poklad v labyrintu

Filharmonie Brno

HaDivadlo

Hrad Boskovice

Hrad Špilberk

Chytrá únikovka

Kaple sv. Anny a zahrada

Katedrála sv. Petra a Pavla

Kluziště za Lužánkami

Kopi Luwak – zážitková prodejna 
kávy Brno

Koupaliště Riviéra

Seznam institucí 1/2
Kostnice u sv. Jakuba

Labyrint pod Zelným trhem

Lázeňské a relaxační centrum 
Rašínova

Letohrádek Mitrovských



Informační centrum letiště

+420 727 923 523

Letiště Brno-Tuřany 904/1

Zámek Mikulov

+420 519 309 014

Zámek 1/4, Mikulov

Informační centrum 
Pod krokodýlem

+420 542 427 150

Radnická 8

Informační centrum 
Nádraží

+420 725 518 113

Hlavní nádraží, Nádražní 1

Informační centrum 
TO JE BRNO

+420 513 039 035

Panenská 1

PRODEJNÍ MÍSTA:

Barceló Brno Palace

+420 532 156 777

Šilingrovo náměstí 265/2

BWP Hotel International Brno

+420 542 122 111

Husova 200/16

Cosmopolitan Bobycentrum

+420 533 555 933 

Sportovní 559/2A

Courtyard by Marriott Brno

+420 515 519 519 

Holandská 12

eFi Palace Hotel

+420 515 555 500

Bratislavská 234/52

EFI SPA Hotel

+420 515 557 500

nám. 28 října 1903/23

Hotel Atlantis

+420 546 419 000

Brána 177, Rozdrojovice

Hotel AVANTI

+420 541 510 111 

Střední 61

Hotel Continental Brno

+420 541 519 111 

Kounicova 6

Hotel Maximus Resort

+420 546 221 035

Hrázní 327/4a

FAIRHOTEL

+420 530 513 560 

Rybářská 202/19

GRANDHOTEL Brno

+420 542 518 100

Benešova 605/18

Hotel Passage

+420 530 352 100

Lidická 702/23

Hotel Sharingham

+420 539 049 111

Vídeňská 1

Orea Resort Santon Brno

+420 546 124 444 

Přístavní 1064/38

Quality Hotel Brno 
Exhibition Centre

+420 543 122 111 

Křížkovského 496/20

PARKHOTEL

+420 543 236 350

Veslařská 347/250



BRNOPAS platí vždy celý kalendářní den 
podle vámi zvolené varianty.

BRNOPAS nelze uplatnit na již zlevněné 
vstupné a sčítat s dalšími slevami (stu-
dentské, seniorské atd.).

1 NA JAK DLOUHO CHCI BRNOPAS?

K dispozici jsou tři varianty – na jeden, 
dva a tři dny.

2  JAK SI BRNOPAS KOUPÍM?

BRNOPAS lze koupit online z pohodlí 
domova i přímo v Brně.

 VARIANTA NÁKUPU ONLINE:

A / navštivte www.brnopas.cz
B / vyberte si vyhovující variantu karty
C / konkrétní variantu přímo zaplaťte 
online přes platební bránu
D / nosičem BRNOPASu bude QR kód, 
který obdržíte na svou emailovou 
adresu.

 

VARIANTA NÁKUPU V BRNĚ:

A / navštivte libovolné prodejní místo 
v Brně
B / personál vám všechny další kroky 
a možnosti rád vysvětlí
C / nosičem BRNOPASu bude QR kód, 
který vám vytiskneme i zašleme na 
emailovou adresu, kterou v případě 
zájmu uvedete.

QR kódem se prokážete při vstupu v za-
pojených institucích a získáte vstup 
zdarma nebo výhodnou slevu. QR kód 
si můžete vytisknout nebo při vstupu 
jen ukázat v mobilu.

Vyberte si BRNOPAS 
dle délky svého pobytu

Jak získat BRNOPAS

Délka trvání Cena dospělý Cena dětský 
(do 15 let včetně)

1 den 290 190

2 dny 390 290

3 dny 490 350

Dospělí Děti

3 DNY V BRNĚ Běžná 
cena

Cena
s BRNOPASEM

Běžná 
cena

Cena
s BRNOPASEM

Hrad Špilberk 160 0 95 0

Kostnice u sv. Jakuba 160 0 80 0

Zoo Brno 150 0 110 0

Katedrála sv. Petra 
a Pavla (věž)

40 0 30 0

Stará radnice (věž) 90 0 50 0

Sklep pod Novou radnicí 150 0 80 0

Zábavní vědecké 
centrum VIDA!

250 200 150 0

Zahrada vily  
Tugendhat

50 0 50 0

Slovanská epopej 
v Moravském Krumlově

250 0 150 0

Lodní doprava (Bystrc – 
Hrad Veveří a zpět) 

170 0 86 0

1 470 200 881 0

Kromě slev díky BRNOPASu získáte 
zdarma také: 

→ Oficiálního městského průvodce
→ Pohlednici z Brna 
→ Tyto materiály si můžete 
 vyzvednout v kterémkoli 
 z našich prodejních míst

Spočítali jsme za vás na příkladu třídenní návštěvy v Brně.

Kolik opravdu ušetříte



HRAD ŠPILBERK

Špilberk 1, Brno

+420 542 123 661

info@muzeumbrna.cz

www.spilberk.cz 

Otevírací doba na webu

Vstupné  na webu

Sleva  100 %

Už jste byli na Špilberku? Jedná se o ob-
jekt, který si od středověku do součas-
nosti prošel mnohými změnami, o kterých 
většina návštěvníků nemá tušení. Díky 
novému prohlídkovému okruhu Příběh 
hradu se s tím ale snadno seznámí. Kdo 
zavítá na Špilberk, má možnost navští-
vit i další prohlídkové okruhy. K vidění 
jsou na hradě i stálé expozice nebo 
dočasné výstavy Muzea města Brna. 
Z hradeb a rozhledny je pak nejkrásnější 
výhled na celé Brno. Z široké nabídky si 
s BRNOPASem můžete užít jeden vstup 
zdarma.

Petrov 9, Brno

+420 543 235 031

kancelar@katedrala-petrov.cz

www.katedrala-petrov.cz 

Věž a klenotnice
X–IV PO–SO 11–17
 NE 12–17
V–IX PO–SO 10–18.30
 NE 12–18.30

Vstupné 40 / 30 Kč

Sleva  100 %

KATEDRÁLA 
SV. PETRA A PAVLA

Petrovská katedrála je nejvýznamnější 
církevní stavbou města a od roku 1777 
sídelním chrámem brněnského biskupa. 
Současná podoba kostela – gotická ka-
tedrála s dvěma věžemi – vznikla na pře-
lomu 19. a 20. století a je známá i ze sou-
časné desetikoruny. Určitě si nenechte 
ujít příležitost vystoupat na vyhlídku 
z věží. Brno vám bude ležet u nohou.

TOP CÍL

ZDARMATOP CÍL

ZDARMA

STARÁ RADNICE

Radnická 8, Brno

+420 542 427 150

vez@ticbrno.cz

www.gotobrno.cz

I–III PÁ–NE 10–18
IV PO–NE 10–18
V PO–NE 10–20
VI–IX PO–NE 10–22
X PO–NE 10–21
XI+XII na webu

Vstupné 90 / 50 Kč

Sleva  100 %

Stará radnice je opředena řadou pověstí. 
Ty nejznámější jsou o legendárním brněn-
ském drakovi a brněnském kole. Unikátní 
symboly města jsou instalovány přímo 
v průchodu budovy. Přístupná je také 
63 metrů vysoká věž s renesanční helmi-
cí a vyhlídkovým ochozem. Stará radnice 
je nejstarší a nejzajímavější dochovaná 
světská stavba v Brně.

ZOO BRNO

Zoo Brno a stanice zájmových činností 
návštěvníkům nabízí na ploše 38 hektarů 
jedinečnou příležitost setkat se se zví-
řaty celého světa a představuje ideální 
místo pro odpočinek, relaxaci a poznání 
uprostřed nádherné přírody. V současné 
době je zde k vidění přes 2 200 zvířat. 
Zoo Brno provozuje Záchrannou stanici 
pro volně žijící živočichy v Jinačovicích 
a Středisko ekologické výchovy Hlídka 
na Špilberku.

U Zoolog. zahrady 46, Brno

+420 546 432 311

zoo@zoobrno.cz

www.zoobrno.cz

XI–II 9–16
III+X 9–17
IV–IX 9–18

Vstupné 150 / 110 Kč

Sleva  100 %

TOP CÍL

ZDARMA
TOP CÍLZDARMA



LODNÍ DOPRAVA BRNO

V současné době je plavba provozována 
z hlavního přístaviště v Bystrci až na 
konečnou stanici ve Veverské Bítýšce, 
měří necelých 10 km a časově vyjde na 
2,5 hodiny. Na celé plavební dráze je 
8 přístavišť. Provoz lodní dopravy začíná 
vždy v půli dubna a končí v půli října.

Držitelé 3denního BRNOPASu mají 
ZDARMA zpáteční jízdenku ze zastávky 
Bystrc na Hrad Veveří. Kartou BRNOPAS 
se prokážete při nástupu na loď.

Přístavní 40, Brno
(hlavní přístaviště Bystrc)

+420 546 210 045 

lode@dpmb.cz

www.dpmb.cz 

IV–X dle jízdního řádu

Sleva 100 % 
(pouze k BRNOPASu na 3 dny)

PLAVBA LODÍ ZDARMA

KOSTNICE 
U SV. JAKUBA

Jakubské náměstí, Brno

+420 515 919 793

kostnice@ticbrno.cz

www.brnenske-podzemi.cz

ÚT–NE 9.30–18

Vstupné 160 / 80 Kč

Sleva 100 %
(neplatí pro speciální akce)

V Kostnici u sv. Jakuba mají návštěvníci 
možnost spatřit na vlastní oči unikátní 
prostory, které byly objeveny při prů-
zkumu podzemí v roce 2001. Z antropo-
logických rozborů vyplývá, že jsou zde 
pochovány např. oběti středověkých 
morových ran nebo událostí z doby tři-
cetileté války. Expozice je dokladem způ-
sobu pohřbívání na jednom z největších 
městských hřbitovů v Brně.

TOP CÍLZDARMA

SKLEP POD NOVOU 
RADNICÍ

Krásné a tajuplné prostory pod rad-
nicí. Tyto prostory pod Novou radnicí 
a Dominikánským náměstím nabízí no-
vou multimediální expozici o brněnských 
pověstech a legendách s názvem Ohnivý 
kůň a drak. Prostřednictvím animací se 
zde seznámíte taky s podobou města 
v jeho minulosti nebo „na vlastní kůži“ 
zažijete jaké to bylo, když Brno roku 1645 
ostřelovala švédská děla.

Dominikánské nám. 1, Brno

www.brnenske-podzemi.cz

Během roku 2022 
probíhá rekonstrukce. 
Aktuální info na webu.

Vstupné  150 / 80 Kč

Sleva 100 %
(neplatí pro speciální akce)

Petrov 1, Brno

+420 533 033 278

muzeum@biskupstvi.cz

www.dieceznimuzeum.cz

PO–SO 10–17

Vstupné 60 / 40 Kč

Sleva  100 %

DIECÉZNÍ MUZEUM

Diecézní muzeum na Petrově, sídlící v bý-
valém kapitulním domě vystavěném na 
středověkých základech, představuje 
díla sakrálního umění z Brněnské diecé-
ze. Můžete zde celoročně navštívit stá-
lou expozici Vita Christi – Život Kristův. 
Vystavené exponáty, mezi něž patří i go-
tická malba Madony z Veveří, vyprávějí 
příběh života Ježíše Krista. S BRNOPASem 
vstup do stálé expozice ZDARMA.

ZDARMA
ZDARMA



LABYRINT POD 
ZELNÝM TRHEM

Zelný trh 21, Brno

+420 542 212 892

labyrint@ticbrno.cz

www.brnenske-podzemi.cz

ÚT–NE 9–18

Vstupné 180 / 90 Kč

Sleva 20 %
(neplatí pro speciální akce)

V hlubokých podzemních prostorách na 
vás čekají tajemná zákoutí středověkých 
chodeb a sklepů. Prohlídková trasa počítá 
s odvážnými objevovateli skrytých pod-
zemních světů a nabídne mnohá překva-
pení včetně repliky pranýře. Na závěr se 
v trestnici dozvíte, co čekalo nepoctivé 
obchodníky. Labyrintem vás ve skupi-
nách provázejí průvodci každých 60 mi-
nut. Vstup do Labyrintu je ze Zelného trhu 
č. 21. Pro zahraniční návštěvníky jsou 
k dispozici audioprůvodci v pěti jazycích. → Prodej pouze v IC TO JE BRNO

Husova ulice, Brno

+420 542 210 622

husova10Z@gmail.com

www.10-z.cz

ÚT–NE  11.30 – 18.45 
POSLEDNÍ VSTUP 18.15

Vstupné 150 / 60 Kč

Sleva  25 %

ATOMOVÝ KRYT 
10-Z

10-Z je kódové označení asi nejutajo-
vanějšího brněnského krytu z doby ko-
munismu pro představitele města a kra-
je. Vznikl v době nacismu jako úkryt 
Luftschutzu před americkým a sovět-
ským bombardováním Brna. Muzeum 
zaměstnává osoby s hendikepem.

Křížkovského 12, Brno

+420 515 201 000

info@vida.cz

www.vida.cz

PO 9–14
ÚT–PÁ 9–18
SO, NE 10–18

Vstupné 250 / 150 Kč

Sleva  20 % / 100 %

Rašínova 10, Brno

+420 602 282 999

www.kopiluwak.eu 

PO–PÁ 9–19
SO 10–16

Sleva 1 kelímek filtrované 
 kávy 100 %
 káva a čaje 10 %
 hrnky s motivem 
 Brna 20 %

ZÁBAVNÍ VĚDECKÉ 
CENTRUM VIDA!

KOPI LUWAK – 
ZÁŽITKOVÁ 

PRODEJNA KÁVY
Nejdřív rozpoutat tornádo a ustát ze-
mětřesení, pak si vyzkoušet moderová-
ní počasí nebo trénink pilota stíhačky, 
postavit magnetickou sochu a nakonec 
zmrazit vlastní stín. To všechno můžete 
během jediného dne zažít v brněnském 
zábavním vědeckém parku VIDA! Na ploše 
6 200 m2 tu najdete více než 180 exponá-
tů, se kterými si můžete hrát a objevovat 
tak svět kolem nás. V letních měsících je 
přístupná i venkovní expozice.

V prodejně Kopi Luwak kávu pečlivě vybí-
rají, dováží a denně praží. Více než 18 let 
navštěvují kávovníkové a čajovníkové 
plantáže po celém světě.

Nabízí 40–80 druhů čerstvě pražených 
káv a 80–120 druhů nejkvalitnějších čajů. 
Nabízí také široký sortiment příslušen-
ství pro přípravu káv a čajů. Dokonalý 
nápoj, dokonalá příprava.

DĚTIZDARMA

 KÁVA ZDARMA



ZAHRADY ČTYŘ BRNĚNSKÝCH VIL
Bližší informace u jednotlivých vil v brožuře.

VILA TUGENDHAT

Nestihli jste si koupit vstupenku na pro-
hlídku vily Tugendhat? Nevadí. Navštivte 
její krásnou zahradu a prohlédněte si vilu 
zvenčí. Zahradu lze navštívit v otevírací 
dny, a to pouze v případě vhodných 
povětrnostních podmínek a za denního 
světla. 

VILA LÖW-BEER

V zahradě vily Löw-Beer se nachází 
stavba tzv. Celnice (zahradního domku). 
V Celnici je umístěna v přízemí kavárna 
a v patře výstavní místnost, kde jsou 
pořádány krátkodobé výstavy.

VILA STIASSNI

Velkoryse založená zahrada patřila ve své 
době mezi největší brněnské soukromé 
parcely. Disponuje nádhernými pohledy 
do okolní kopcovité krajiny. Byla zaklá-
dána paralelně se stavbou vily a dalšími 
objekty v zahradě, jako je domek zahrad-
níka, tenisový kurt, bazén či skleníky.

JURKOVIČOVA VILA

Jurkovičova vila je jednou z nejvýznamněj-
ších architektonických památek přelomu 
19. a 20. století v Brně. Tato památka má 
pro secesní Brno stejný význam jako vila 
Tugendhat pro Brno funkcionalistické.

ZDARMA VILA TUGENDHAT

Slavnou funkcionalistickou stavbu 
Ludwiga Miese van der Rohe a záro-
veň památku UNESCO nelze při návště-
vě Brna vynechat. Na prohlídku se stojí 
doslova fronty a navštívit ji se podaří 
jen šťastlivcům. A mezi nimi mohou být 
i držitelé turistické karty BRNOPAS! Bližší 
informace o termínech a vstupenkách do 
vily Tugendhat s BRNOPASem naleznete 
na webu www.brnopas.cz nebo v infor-
mačním centru na Panenské na čísle 
+420 602 404 246.

+420 515 511 015

info@tugendhat.eu

www.tugendhat.eu

III–X ÚT–NE 10–18
XI–II ÚT–NE 9–17

Vstupenky do vily 

Vila základní okruh 350 Kč
Vila rozšířený okruh 400 Kč

Vstupné do zahrady 50 Kč

Sleva na vstup do zahrady 100 %

VILA LÖW-BEER

Drobného 22, Brno

+420 544 544 200

 vila@vila.muzeumbrnenska.cz

www.vilalowbeer.cz

EXPOZICE A KAVÁRNA: 
 ÚT–NE 10–18
ZAHRADA:
IV–X PO–NE 10–20
XI–III PO–NE 10–18

Vstupné 160 / 35 Kč

Sleva 25 % / 100 %

Vstup do zahrady zdarma

Reprezentativní secesní vilu si nechal 
na počátku 20. století postavit továrník 
Moriz Fuhrmann. V letech 1913–1939 vilu 
obývala rodina Alfreda a Mariann Löw- 

-Beerových, rodičů Grety Tugendhatové 
 Dnes se zde nachází muzejní expozice 
Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer 
a Tugendhat. Zahrada vily s galerií Celnice 
a příjemnou kavárnou Café Löw-Beer je 
volně přístupná.



MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
JURKOVIČOVA VILA

Jana Nečase 2, Brno

+420 532 169 501, +420 773 773 616

pokljv@moravska-galerie.cz

www.moravska-galerie.cz/ 
jurkovicova-vila

Otevírací doba na webu

Vstupné na webu

Sleva 30 % (na stálou expozici 
 i aktuální výstavy)
Vstup do zahrady zdarma

Vlastní vila architekta Dušana Sama 
Jurkoviče z roku 1906 tvoří páteř jeho 
dochovaného díla v ČR. Ve vile můžete 
vidět kromě stálé expozice věnované 
svému architektovi také výstavy součas-
ných umělců a designérů. Letošní volba 
padla na Josefa Bolfa, jednoho z nejoce-
ňovanějších českých malířů současnosti, 
který je také autorem malby Bača a drak 
na štítu vily.

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
PRAŽÁKŮV PALÁC

Husova 18, Brno

+420 725 097 374

info@moravska-galerie.cz

www.moravska-galerie.cz

ST–NE 10–18
ČT 10–19

Vstupné na webu

Sleva 20 % 
 (na aktuální výstavu)
Stálá expozice zdarma

ART IS HERE! Umění od 20. století po 
současnost, dvě stálé expozice spojené 
skluzavkou, umělecké intervence a krát-
kodobé výstavní projekty současných 
umělců. A také sochařský park na nádvo-
ří, dětská herna, otevřený depozitář soch, 
Bookshop a knihovna se studovnou 
a Artotékou – půjčovnou současného 
umění. To je Pražákův palác Moravské 
galerie. Místo pro setkávání, objevování 
umění a dětské hry. Místo, které žije.

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC

Moravské náměstí 1a, Brno

+420 532 169 333

info@moravska-galerie.cz

www.moravska-galerie.cz

ST–NE 10–18
ČT 10–19

Vstupné na webu

Sleva 20 % 
 (na aktuální výstavu)
Stálá expozice zdarma

Stálá expozice Brno předměstí Vídně 
se věnuje uměleckým vazbám mezi mo-
ravskou a rakouskou metropolí v období 
19. století, ale také tomu nejlepšímu, co 
sbírky starého umění nabízí. Nově byla 
expozice rozšířena o část věnovanou 
obrazu Hlava Medusy a vlámskému umění. 
V objektu jsou také krátkodobé výstavy 
a intervence Martina Skalického. Kromě 
umění zde každý den můžete navštívit ka-
várnu Morgal s letní zahrádkou na nádvoří.

VILA STIASSNI

Hroznová 14, Brno

+420 778 545 993

vila@npu.cz

www.vila-stiassni.cz 

IV–X PÁ–PO 10–18 
XI–III PÁ–PO 9–17

Vila cena s BRNOPASEM 170 Kč
Zahrada 50 Kč

Sleva na vstup do zahrady 100 %

Luxusní prvorepublikovou vilu si ne-
chal pro svoji rodinu postavit brněnský 
textilní továrník Alfred Stiassni, který 
oslovil velmi populárního brněnského 
architekta Ernsta Wiesnera. Ten v letech 
1927–1929 stavbu realizoval a zasadil ji 
do více než tříhektarové zahrady, ve kte-
ré najdeme tenisový kurt či bazén. Uvnitř 
si rodina prosadila honosné prostory, 
ve kterých nechybí reprezentativní sa-
lonky s bohatým dřevěným obložením, 
mramorovými krby, štuky a vybavené 
historizujícím nábytkem.



PAPILONIA – 
MOTÝLÍ DŮM BRNO

Karibská džungle se stovkami živých 
exotických motýlů na více jak 150 m2 a ve 
dvou patrech letové zóny. Až 30 druhů 
motýlů z Jižní a Střední Ameriky, Afriky, 
Asie či Oceánie. V přímém přenosu mů-
žete sledovat líhnutí více než 60 motýlů. 
Seznamte se s životním cyklem motýla 
a vyfoťte si ty nejkrásnější z celé planety.

Panská 393/6, Brno

+420 601 558 929

brno@papilonia.cz

www.papilonia.cz

PO–NE  10–20

Vstupné dospělí 170 Kč
Vstupné děti (3–15 let) 110 Kč

Sleva  20 %

MORAVSKÉ ZEMSKÉ 
MUZEUM – PAVILON 

ANTHROPOS 

Pavilon Anthropos nabízí vhled do nej-
starších dějin osídlení Moravy i celého 
evropského kontinentu. Expozice po-
jednává o původu člověka a dějin lid-
ské kultury, včetně ukázky prostředí 
i života paleolitických lovců a sběračů, 
přináší též aktuální vědecké poznatky. 
Rekonstrukce mamuta v životní velikosti 
je nově doplněna i o mamutí mládě.

Pisárecká 5, 602 00 Brno

+420 515 910 560

prodejna.ant@mzm.cz

www.mzm.cz/pavilon-anthropos

ÚT–PÁ  9–17
SO, NE  10–17

Vstupné na webu

Sleva 30 %

MORAVSKÉ 
ZEMSKÉ MUZEUM – 

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC 
A BISKUPSKÝ DVŮR

Přes 200 let staré Moravské zemské mu-
zeum má ve svých sbírkách přes 6 milio-
nů sbírkových předmětů, včetně slavné 
Věstonické venuše. V Dietrichsteinském 
paláci a přilehlém Biskupském dvoře 
je možno zhlédnout exponáty z období 
od počátku vzniku planety Země, přes 
Velkou Moravu až po dějiny 20. století, 
stejně jako Faunu Moravy či svět gene-
tiky J. G. Mendela.

Zelný trh 8, Brno

+420 533 435 220 
+420 515 910 443

www.mzm.cz/
dietrichsteinsky-palac
www.mzm.cz/biskupsky-dvur

ST–PÁ 9–17
SO 10–17
NE 13–17

Vstupné na webu 

Sleva 30 %

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 

MUZEUM

Husova 14, Brno

+420 778 449 787

info@moravska-galerie.cz

www.moravska-galerie.cz

ST–NE 10–18 
ČT 10–19

Vstupné na webu

Sleva 20 % (na aktuální výstavu)
Zdarma do stálé expozice

Budova Uměleckoprůmyslového muzea 
získala v roce 2021 nový koncept: ART 
DESIGN FASHION. Předesílá jím, že muze-
um se věnuje nejen samotnému designu, 
ale také módě a vztahu designu a umění. 
Návštěvníky čekají stálé expozice, ak-
tuální výstavy, Designshop, robotická 
kavárna, pravidelné přednášky a design 
laboratoř s workshopy pro děti i dospělé.



→ Prodej pouze v IC TO JE BRNO

Panenská 1, Brno

+420 513 039 035

www.brnoindustrial.cz

Termíny dle rozpisu na webu

Pěší trasa 150 / 75 Kč

Sleva 20 %

Vyhlídková jízda 300 / 200 Kč

Sleva 20%

BRNO 
INDUSTRIAL

Poznejte industriální Brno pěšky i z po-
hodlí turistického minibusu. Máme pro 
vás sérii komentovaných prohlídek i vy-
hlídkovou jízdu. Pojďte s námi nahlédnout 
na léta úspěchů i pádů v rámci strojíren-
ství, železnic, chemického a textilního 
průmyslu.

→ Prodej pouze v IC TO JE BRNO

→ a IC Pod krokodýlem

Radnická 2, Brno

+420 542 427 150
+420 513 039 035

www.autenticke-prohlidky-brno.cz

Termíny dle rozpisu na webu

Vstupné 150 / 75 Kč

Sleva 20 %

→ Prodej pouze v IC TO JE BRNO

Panenská 1, Brno

+420 513 039 035

www.gotobrno.cz/akce/ 
vyhlidkove-jizdy-brnem

Termíny dle rozpisu na webu

Vyhlídková jízda 300 / 200 Kč

Sleva 20 %

AUTENTICKÉ 
PROHLÍDKY

VYHLÍDKOVÉ JÍZDY 
BRNEM – TURISTICKÝ 

MINIBUS
TIC BRNO pravidelně nabízí tematicky za-
měřené komentované prohlídky. Probíhají 
vždy v předem daných termínech ve 
všech ročních obdobích, zpravidla o ví-
kendu. Prohlídky vedou profesionální 
průvodci.

Délka prohlídky: 2 hodiny.

Pro návštěvníky Brna jsou připraveny 
komentované vyhlídkové jízdy. Turisté 
tak mají možnost poznat další atrak-
tivní místa v Brně, která nejsou lehce 
dostupná při pěší prohlídce města. V le-
tošním roce nabízíme pět tras: Dělnické 
kolonie, Paláce průmyslové aristokracie, 
Legendární místa brněnského sportu, 
Funkcionalismus, Vyhlídky a Slavné vily.

PROHLÍDKY 
BÝVALÉ KÁZNICE 

NA CEJLU
Bývalá krajská věznice v Brně na Cejlu 
je výjimečný objekt s historií sahající až 
do konce 18. století. Postupně se objekt, 
původně situovaný za městskými hradba-
mi, ocitl uprostřed města a málokdo má 
dnes tušení, že ještě v průběhu 20. století 
zde docházelo k popravám politických 
odpůrců nacismu a komunismu. Prohlídky 
s průvodcem probíhají v pravidelných ter-
mínech. Délka prohlídky: 1 hodina.

→ Prodej pouze v IC TO JE BRNO

→ a IC Pod krokodýlem

Bratislavská 68, Brno

+420 542 427 150
+420 513 039 035

www.gotobrno.cz
www.kaznicezije.cz

Rozpis prohlídek na webu

Vstupné volné



MUZEUM ROMSKÉ 
KULTURY

Muzeum nabízí možnost seznámit se 
s romskými dějinami a kulturou. V in-
teraktivní stálé expozici Příběh Romů 
objevte v šesti výstavních sálech historii 
romského národa od jeho prvopočátků 
až po současnost. Výstava je vhodná 
pro děti i dospělé. V nabídce je také vý-
klad v anglickém jazyce. Návštěvníkům 
je k dispozici i knihovna se studovnou 
a muzejní kavárna BENG!

Bratislavská 67, Brno

+420 775 407 065

propagace@rommuz.cz

www.rommuz.cz

ÚT– NE  10–18
POSLEDNÍ VSTUP 17.15

Vstupné 80 / 40 Kč

Sleva  100 %

RETRO MUZEUM 
NA STATKU

Jedinečné, největší a nejucelenější mu-
zeum běžného života z období 1950–1990. 
V rozsáhlém areálu uvidíte plně vybavené 
dobové obchody jednota, masna, droge-
rie. Dále padesát vozů Trabant, Wartburg, 
Tatra. A dobovou světnici z 50. let včetně 
zemědělských strojů od zasetí až po 
sklizeň. Součástí areálu je letní zahrádka 
s občerstvením.

Pěstitelská 155/24, Brno

+420 737 380 601

muzeumnastatku@seznam.cz 

www.retromuzeumnastatku.cz 

SO–NE 10–18 
XI–III ZAVŘENO

Vstupné 270 / 110 Kč

Sleva 25 %

ARTISSIMO

ARTISSIMO zve dětské i dospělé zájemce, 
kteří chtějí aktivně tvořit a sdílet nápady 
s ostatními nadšenci. K dispozici jsou 
vybavené dílny na keramiku, sklo, porce-
lán a smalt. V Artshopu můžete zakoupit 
malý i větší dárek nebo upomínkový před-
mět. Po dohodě nabízí speciální zážitkové 
kurzy pro jednotlivce i skupiny.

Husova 8, Brno

+420 776 241 320

artissimo@volny.cz

www.artissimo.cz

ART SHOP 10–16
KURZY  17–20

Vstupné na webu

Sleva Art Shop 20 %, kurzy 15 %

ELEKTRIKÁRIUM

Elektrikárium vás pobaví i naučí! Zveme 
vás do první univerzitní interaktivní her-
ny v ČR. Herna vás vtipnou a zábavnou 
formou seznámí s problematikou elektři-
ny, elektrotechniky a podobných oborů 
tak, abyste si udělali představu, jak vše 
funguje a proč jsou tyto obory tak dů-
ležité. Čeká na vás řada interaktivních 
exponátů. Vítejte v naší herně a užijte si 
perFEKTní elektrohrátky!

Technická 3058/12, Brno

+420 541 146 102

elektrikarium@feec.vutbr.cz

www.feec.vutbr.cz/elektrikarium

Během roku 2022 
probíhá rekonstrukce. 
Aktuální info na webu.

Vstupné zdarma



Předprodej Filharmonie Brno, 
Besední ulice

+420 539 092 811

www.filharmonie-brno.cz 

PO–PÁ 12–18

Vstupné  dle aktuálního 
 ceníku koncertů

Sleva  20 %

FILHARMONIE BRNO 

Filharmonie Brno svou neotřelou drama-
turgií navazuje na průkopnický odkaz 
Leoše Janáčka. Sídlem filharmonie je 
neorenesanční Besední dům, v jehož 

„zlatém“ sále uslyšíte koncerty pro menší 
obsazení, zatímco velká symfonická díla 
se hrají v Janáčkově divadle. Filharmonie 
Brno pořádá 5 významných festivalů 
s pestrou nabídkou: zjara Velikonoční 
festival duchovní hudby, Mozartovy 
děti před prázdninami, open air festi-
val Špilberk v srpnu, po prázdninách 
Moravský podzim a Expozici nové hudby 
zjara či na podzim. 

NÁRODNÍ 
DIVADLO BRNO

Národní divadlo Brno je hlavní divadelní 
scéna v Brně a tvoří ji tři umělecké sou-
bory – činohra, opera a balet – které 
střídavě vystupují v Mahenově divadle, 
v Janáčkově divadle a v divadle Reduta. 
Všechny tři soubory vybírají svůj reper-
toár jak z bohatého klasického odkazu, 
tak i moderní světové tvorby. NdB pořá-
dá festivaly Janáček Brno, Dance Brno 
a festival Divadelní svět Brno. Sleva je 
pouze na představení z produkce NdB 
a nevztahuje se na pronájmy, hostování 
cizích souborů, přenosy MET atd.

Zákaznické centrum: 
Dvořákova 11, Brno

+420 542 158 120

www.ndbrno.cz

OTEVÍRACÍ DOBA 
ZÁKAZNICKÉHO CENTRA:
PO–PÁ 8.30 – 18

Vstupné dle aktuálního 
 ceníku představení

Sleva –100 Kč z každé vstupenky

Alfa pasáž, Poštovská 8d, Brno

+420 530 330 869
+420 731 457 204

pokladna@hadivadlo.cz

www.hadivadlo.cz

Dle rozpisu na webu

Vstupné  100–1 620 Kč

Sleva  50 % (1+1 zdarma)

HADIVADLO

HaDivadlo je brněnská divadelní scéna 
s tradicí, která se nachází v samém srdci 
Brna, v podzemí funkcionalistické Alfa 
pasáže. Původně Hanácké divadlo bylo 
založeno v polovině sedmdesátých let 
v Prostějově. Po následné transformaci 
na HaDivadlo a přesunu do Brna se stalo 
součástí Centra experimentálního diva-
dla. Za dobu svého působení si v českém 
divadelním kontextu vybudovalo jméno 
alternativní divadelní scény s osobitým 
pohledem na svět a vlastní poetikou. 

LETOHRÁDEK 
MITROVSKÝCH

→ Prodej pouze v IC TO JE BRNO

Veletržní 19, Brno

+420 605 972 588

info@letohradekbrno.cz

www.letohradekbrno.cz

v rámci aktuálních výstav
I–VI ČT–NE 10–16
IX–XII ST–NE 10–16
VII–VIII  ZAVŘENO

Vstupné dle aktuálního ceníku

Sleva 20 %

Brněnský letohrádek si nechal posta-
vit hrabě Antonín Arnošt Mitrovský 
v 80. letech 18. století. Výjimečná freska 
s exotickými motivy jistě zaujala i císaře 
Napoleona nebo Františka I., kteří le-
tohrádek navštívili. Dnes slouží památka 
k pořádání zajímavých výstav nebo sva-
tebních obřadů.



EXIT GAME 
POKLAD V LABYRINTU

Brněnské podzemí nabízí oblíbený druh 
interaktivní zážitkové hry – exit game. 
V Labyrintu pod Zelným trhem vás čeká 
pořádná dávka adrenalinu. V časovém 
limitu 90 minut musíte najít poklad 
a uniknout z bludiště ven. Bude to 
dobrodružství!

→ Prodej pouze v Labyrintu

Zelný trh 21, Brno

+420 542 212 892

labyrint@ticbrno.cz

www.gotobrno.cz

ÚT–NE 9–18

Vstupné na webu

Sleva 20 %

CHYTRÁ ÚNIKOVKA

Zábava v centru Brna dostupná kaž-
dý den do 22 hodin. Vyberte si jednu 
z originálních her, kde bude vašim cílem 
rozluštit sérii úkolů a hádanek a prožít 
tématický příběh. Místnosti jsou určeny 
pro rodiny, páry i skupiny přátel. Pro 
okamžitou rezervaci volejte 777 961 440 
a uveďte heslo BRNOPAS.

Kozí 4, Brno
Špitálka 12, Brno

+420 777 961 440

info@chytraunikovka.cz 

www.chytraunikovka.cz

PO–NE  9.30–22
Poslední vstup 21

Vstupné 1 390 Kč

Sleva 30 %

Masaryk. okruh 201, Ostrovačice

+420 546 123 300

info@brno-circuit.com

www.automotodrombrno.cz

Otevírací doba na webu

Vstupné na webu

Sleva  20 %

AUTOMOTODROM 
BRNO

Česká továrna na adrenalin – výstižněji 
atmosféru panující na Masarykově okru-
hu nepojmenujete. Prestižní závodní drá-
hu najdete uprostřed lesů na okraji Brna 
blízko městské části Žebětín. Masarykův 
okruh každý rok hostí motocyklové i au-
tomobilové soutěže.

CRYPTOMANIA

Hry Bitva o Brno, Fantom Brna a Moravský 
Manchester. Šifrovací hra? Zajímavá pro-
hlídka? Dobrodružství? Od každého něco! 
Hry CryptomaniaTrails provedou váš tým 
2–5 hráčů pomocí šifer, logických úkolů 
a tajemných předmětů pozoruhodný-
mi místy a příběhy Brna. Nečekejte ale 
jednoduché hádanky pro děti. Naše hry 
doopravdy prověří vaše mozkové závity!

→ Prodej pouze v IC TO JE BRNO

→ a IC Pod krokodýlem

Cyrilská 7, Brno

+420 737 712 893

podhrazsky@cryptomania.cz

www.cryptomania.cz

Hrací doba na webu

Vstupné 1 200 Kč (2–5 hráčů)

Sleva 20 %



LÁZEŇSKÉ 
A RELAXAČNÍ 

CENTRUM RAŠÍNOVA

Lázeňské a relaxační centrum Rašínova 
je moderně vybavené středisko v cen-
tru města, které nabízí bazén, vířivku, 
wellness zónu a solárium. Dále je zde 
k dispozici posilovna s cvičebním sálem 
a kavárna nacházející se v prvním patře.

Rašínova 643/12, Brno

+420 533 033 821
+420 730 157 521

www.lazne-rasinova.cz

Otevírací doba na webu

Vstupné na webu

Sleva  20 %

Chalabalova 946/2a, Brno

+420 533 033 863

www.aquapark-kohoutovice.cz

PO–PÁ  6–22
SO–NE + SVÁTKY  8–22

Vstupné na webu

Sleva  20 %

Bauerova 322/7, Brno

+420 730 106 914

rivec.sportujemevbrne.cz

Otevírací doba na webu

Vstupné na webu

Sleva  20 %

AQUAPARK 
KOHOUTOVICE

KOUPALIŠTĚ 
RIVIÉRA 

Kohoutovický aquapark je jediným aqua-
parkem v Brně. Vodní ráj na Chalabalově 
ulici nabízí rekreační bazén s divokou 
řekou, vířivku, saunu a zejména velký 
plavecký bazén s šesti drahami. Nechybí 
dlouhý tobogán a bazén na střeše. 
Aquapark Kohoutovice láká především 
rodiny s dětmi. Aktivní odpočinek si mů-
žete vychutnat v posilovně s kavárnou 
a dětským koutkem v prvním patře.

Koupaliště Riviéra je největším kou-
palištěm v Brně. Najdete zde rozsáhlé 
brouzdaliště, nerezové bazény hloubky 
až 170 cm, tobogán v 8 m výšce, 15 m 
skluzavku, vodní chrliče, lanový most 
s lekníny nebo lezeckou stěnu. Ti nej-
menší si užijí vodní děla, kbelíkový strom 
nebo fontánky. K dispozici je 6 beach- 
volejbalových kurtů, stolní tenis nebo pe-
tangue. Rozsáhlý areál poskytuje ideální 
prostředí pro relaxaci. 

MOBILNÍ KLUZIŠTĚ 
ZA LUŽÁNKAMI

Sportovní 347/2, Brno

+420 730 106 914

www.bruslenizaluzankami.cz

Otevírací doba na webu

Vstupné na webu

Sleva 20 %

Bruslení pod širým nebem. Areál kluziště 
nabízí venkovní bruslení, prostor pro pře-
zouvání se skříňkami, zázemí se sociálním 
zařízením a občerstvení s posezením. 
Všechny prostory jsou dostupné přímo 
z ledové plochy i s bruslemi na nohou. 
Můžete si zde vypůjčit brusle nebo ne-
chat nabrousit své vlastní.



NAVŠTIVTE MÍSTA 
NA JIŽNÍ MORAVĚ →

SLOVANSKÁ EPOPEJ 
V MORAVSKÉM 

KRUMLOVĚ
Po více než 10 letech je možné v Morav- 
ském Krumlově opět obdivovat slavnou 
Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Cyklus 
dvaceti velkoformátových pláten vznikal 
v letech 1912–1926 a vám se nyní nabízí 
mimořádná příležitost vidět celé monu-
mentální dílo pohromadě, navíc v rene-
sančním zámku. Držitelé BRNOPASu mají 
vstup zdarma, jen pro velký zájem doporu-
čujeme provést online rezervaci vstupenek 
s volbou vyzvednutí přímo na pokladně.

Zámecká 1, Moravský Krumlov

+420 770 132 566

info@mucha-epopej.cz

www.mucha-epopej.cz

I–IV + X–XII ÚT–NE 9–16
V–IX ÚT–NE 9–17
Poslední vstup hodinu 
před zavírací dobou.

Vstupné 250 / 150 Kč

Sleva 100%

ZDARMA

Pražákova 51, Brno

+420 777 639 172

info@bongobrno.cz

www.bongobrno.cz 

ÚT–PÁ  14–19
VÍKENDY, 10–19 
SVÁTKY, PRÁZDNINY

Vstupné na webu

Sleva  25 %

BONGO BRNO

BONGO BRNO je jedinečný zábavní park 
pro celou rodinu. Nabízí dětem i dospě-
lým možnost strávit za každého počasí 
společný čas plný zábavy, pohybu a nej-
různějších her. V hale na ploše 2 800 m2 
se nachází spousta atrakcí, které na-
bízejí nezapomenutelné zážitky. Každá 
z nich přitom představuje jiný světadíl 
či zemi. Za jediný den tak můžete spo-
lečně uskutečnit dobrodružnou cestu 
kolem světa.

BRUNO FAMILY PARK 

Pokud chcete v Brně zažít tu nejlepší zá-
bavu pro celou rodinu, navštivte nejatrak-
tivnější herní centrum v ČR – BRuNO fami-
ly park. Vyhrají si u nás především děti od 
1 roku do 12 let, ale zkrátka nepřijdou ani 
dospěláci. K dispozici je vnitřní i venkovní 
areál o celkové rozloze 8 000 m2 plný 
skvělých atrakcí včetně vodního světa, 
autodromu, lodiček a mnoha dalších.

Kigginsova 2, Brno

+420 515 535 570, +420 733 439 192

recepce@brunofamilypark.cz

www.brunofamilypark.cz

PO  14–19
ÚT–ČT, NE 10–19
PÁ–SO,  10–20 
SVÁTKY A PRÁZDNINY 

Vstupné na webu

Sleva 20 %



ARCHEOPARK PAVLOV

Archeopark Pavlov je moderní expozicí 
zpřístupňující jednu z nejvýznamnějších 
pravěkých lokalit doby lovců mamutů na 
světě. Unikátním prvkem je skládka ma-
mutích kostí, jež zůstala po svém odkrytí 
na původním místě. Naleznete zde také 
zajímavou historii výzkumů, spojenou 
s nálezem Věstonické venuše. Myslíte 
si, že víte, jak se lovili mamuti? Přijďte si 
to ověřit…

23. dubna 264, Pavlov

+420 519 322 126

archeopark@rmm.cz

www.archeoparkpavlov.cz 

Otevírací doba na webu

Vstupné 100 / 50 Kč

Sleva 10 %

ZÁMEK SLAVKOV – 
AUSTERLITZ

Barokní Zámek Slavkov – Austerlitz nabízí 
řadu prohlídkových tras a výstav, včetně 
okruhu pro děti s možností zapůjčení 
kostýmů. K zámku patří i zámecký park 
s bazény a sochařskou výzdobou celo-
ročně přístupný zdarma. Proslaven je 
také jako útočiště Napoleona Bonaparta 
po bitvě tří císařů v roce 1805. Po celý 
rok zde probíhají kulturní akce.

Palackého nám. 1, Slavkov u Brna

+420 544 227 548 
+420 513 034 156

rezervace@zamek-slavkov.cz 
infocentrum@zamek-slavkov.cz

www.zamek-slavkov.cz

IV, V, IX, X ÚT–NE 9–17
VI–VIII PO–NE 9–17
XI SO, NE 9–17

Vstupné na webu

Sleva 20%

PAMÁTNÍK 
MOHYLA MÍRU 

Památník Mohyla míru byl vystavěn na po- 
čest obětí bitvy u Slavkova(2. 12. 1805). 
Mohyla míru je dominantou i přirozeným 
středem chráněné památkové zóny 
Slavkovské bojiště. V muzejním objek-
tu návštěvníci mohou zhlédnout stálou 
multimediální expozici Bitva tří císařů. 
Slavkov/Austerlitz 1805, která netradič-
ním způsobem zpřístupňuje slavkovskou 
bitvu. 

K Mohyle míru 200, Prace

+420 544 544 243

mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz

mohylamiru.muzeumbrnenska.cz

VI–IX PO–NE 9–18
X–V ÚT–NE 9–16.30
Poslední prohlídka celého 
areálu 90 minut před koncem 
otevírací doby.

Vstupné na webu

Sleva 20 %

ZÁMEK MIKULOV

Někdejší lichtenštejnský a později diet-
richsteinský zámek, stojící na výrazném 
skalním útesu, tvoří již několik století 
nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. 
K nejzajímavějším součástem zámku pat-
ří zámecká knihovna a sál předků. Zámek 
nabízí několik okruhů zaměřených na 
historii zámku a rodu Dietrichsteinů, vi-
nařskou tradici a archeologické nálezy 
z dob Římanů a Germánů.

Zámek 1/4, Mikulov

+420 519 309 014
+420 777 061 230

pokladna@rmm.cz

www.rmm.cz 

IV, X, XI  PÁ–NE 9–16
V, VI, IX  ÚT–NE 9–17
VII, VIII  PO–NE 9–18

Vstupné na webu 

Sleva 10 %



KAPLE SV. ANNY 
A ZAHRADA

Kaple je renesanční stavbou z první polo-
viny 16. století s jedinečnou atmosférou 
nástěnných maleb. K vidění je zde výsta-
va Náboženství a rituály, která předsta-
vuje vybrané kapitoly z dějin kultovního 
a náboženského myšlení západní poloviny 
Starého světa ve starověku a středověku. 
Po prohlídce si můžete odpočinout na 
nově obnovené zahradě kaple a špitálku.

Dukelská ul. 121/6, Vyškov

+420 517 348 040
+420 732 596 850

mv@muzeum-vyskovska.cz

www.muzeum-vyskovska.cz

I–IV, X–XII ÚT–PÁ 9–12, 12.30–17
 SO, NE 13–17
V–IX ÚT–PÁ 10–12,
  12.30–18
 SO, NE 13–17

Vstupné na webu

Sleva 30 %

HRAD BOSKOVICEZÁMEK BOSKOVICE

Vysoko položená zřícenina goticko-re-
nesančního hradu z poloviny 13. století 
poskytuje krásné výhledy do okolní kraji-
ny. Prohlédnout si můžete zejména jádro, 
zastavěné paláci a provozními stavbami. 
Téměř kompletně se dochovalo vnější 
opevnění, za zmínku rovněž stojí technic-
ká zajímavost – studna se šlapacím kolem, 
pocházejícím z doby okolo roku 1671.

Zámek vystavěný v letech 1819–1826 na 
místě bývalého dominikánského kláštera 
patří k nejkrásnějším empírovým stavbám 
v celé České republice. Nechte se unést 
čistotou slohové architektury a objevte 
rozmanitost zámeckých interiérů s ne-
všedními předměty jako je například 
měděný glóbus, který je jedním ze tří 
na světě. V zámeckém parku naleznete 
mnoho vzácných dřevin.

Hradní 7, Boskovice

+420 515 536 980

info@hradboskovice.cz

www.hradboskovice.cz

IV, X SO–NE 10–17
V, VI, IX ÚT–NE 10–17
VI, IX SO–NE 10–18
VII-VIII ÚT–NE 9.30–18

Vstupné 100 / 70 Kč

Sleva 20 %

Hradní 6, Boskovice

+420 516 452 241

info@zamekboskovice.cz

www.zamekboskovice.cz

IV, V, IX SO, NE 10–16
 PO–PÁ NA OBJEDNÁNÍ
VI ÚT–NE 10–16
VII–VIII ÚT–NE 10–17

Vstupné 150 / 100 Kč

Sleva 20 %

ZÁMEK VYŠKOV – 
MUZEUM VYŠKOVSKA

V historickém objektu vyškovského zám-
ku můžete navštívit Muzeum Vyškovska. 
K prohlídce nabízí 7 stálých expozic, na-
příklad k životu a dílu Aloise Musila nebo 
moderní interaktivní expozici Příroda 
Vyškovska. Muzeum pořádá také krát-
kodobé výstavy, kulturní akce, před-
nášky, tvořivé dílny a animační progra-
my. Přijďte se bavit a poznávat historii 
s celou rodinou!

náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov

+420 517 348 040
+420 720 955 680

mv@muzeum-vyskovska.cz

www.muzeum-vyskovska.cz

I–IV, X–XII ÚT–PÁ 9–12, 12.30–17
 SO, NE 13–17
V–IX ÚT–PÁ 10–12,
  12.30–18
 SO, NE 13–17

Vstupné na webu

Sleva 30 %



Máme cit pro dárky

www.darkyzbrna.cz

BYLINKOVÝ RÁJ 
SONNENTOR

Bylinkový ráj je místem plným chutí, vůní 
a dobré nálady. Pro všechny návštěv-
níky je připravena exkurze do výrob-
ních prostor, během níž uvidí, kde jsou 
byliny skladovány, zpracovávány a po-
dívají se i do výroby biočajů. Součástí 
Bylinkového ráje je čajový salon s ka-
várnou nazvaný Čas na čaj, Bylinková za-
hrada sv. Hildegardy, Vyhlídka na výsluní 
a firemní prodejna.

Příhon 943, 696 15 Čejkovice 
(u Hodonína)

+420 702 056 505

bylinkovyraj@sonnentor.cz

www.sonnentor.cz

Otevírací doba na webu

Vstupné dospělí 70 Kč
Vstupné děti 6–15 let  50 Kč

Sleva 100 %

MUZEUM BUČOVICE

Muzeum Bučovice sídlí ve druhém po-
schodí bučovického zámku. Nachází 
se zde nová moderní expozice Životem 
a časem po Bučovicku, která představuje 
život obyvatel v této oblasti prostřednic-
tvím postavy moravského šlechtice a bu-
dovatele zámku Jana Šembery z Boskovic. 
Na prohlídkovou trasu expozice navazuje 
výstavní sál, kde se konají krátkodobé 
výstavy muzea.

Zámek 1, Bučovice

+420 702 013 811

mv@muzeum-vyskovska.cz

www.muzeum-vyskovska.cz

ÚT–PÁ 8–12, 13–16.30
SO, NE 13–17

Vstupné na webu

Sleva 30 %



Průvodce brněnskou 
gastronomií JIŽ POPÁTÉ

gourmet
→ BRNO 2021

Více informací na www.gourmetbrno.cz

Ochutnejte Brno!

Lodní doprava Brno

Moravská galerie v Brně – 
Jurkovičova vila

Moravská galerie v Brně – 
Místodržitelský palác

Moravská galerie v Brně – 
Pražákův palác

Moravská galerie v Brně –  
Uměleckoprůmyslové muzeum

Moravské zemské muzeum –  
Dietrichsteinský palác 
a Biskupský dvůr

Moravské zemské muzeum – 
Pavilon Anthropos

Muzeum Bučovice

Muzeum romské kultury

Národní divadlo Brno

Památník Mohyla míru

Papilonia – Motýlí dům Brno

Prohlídky bývalé Káznice na Cejlu

Retro muzeum na statku

Sklep pod Novou radnicí

Slovanská epopej 
v Moravském Krumlově

Stará radnice

Vila Löw Beer

Vila Stiassni

Vila Tugendhat

Seznam institucí 2/2
Vyhlídkové jízdy Brnem – 
turistický minibus

Zábavní vědecké centrum VIDA! 

Zámek Boskovice

Zámek Mikulov

Zámek Slavkov – Austerlitz

Zámek Vyškov – 
Muzeum Vyškovska

Zoo Brno



TIC BRNO ←

GO TO BRNO.cz 

Ceny vstupného a otvírací doba 
jednotlivých institucí v brožuře se 
mohou lišit.Aktuální informace vždy 
naleznete na www.brnopas.cz.

Foto: na obálce – 
hrad Špilberk, P. Gabzdyl

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno.

2022

www.ticbrno.cz


