
[Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto 

textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myší.] 

  



Hledáte náplň zájezdu do České republiky a Vaši klienti už navštívili klasické destinace jako Prahu nebo 

Český Krumlov?  Ušijeme program na míru právě Vám. Specializujeme se na Plzeň a Plzeňský kraj, ale 

umíme samozřejmě nabídnout i program a pobyt v jiných částech České republiky např. v Praze, která je 

vzdálena jen hodinu jízdy od Plzně.    

Jsme tým z Plzně vedený Tomášem Rabochem, který více než 10 let pracuje v cestovním ruchu a během 

svého života měl jedinečnou možnost procestovat velkou část světa. Ze svých cest po světě i z profesní praxe 

si přináší bohaté zkušenosti na poli cestovního ruchu, smysl pro detail, vnímání standardu kvality 

služeb i zákaznického servisu. Většinu své kariéry strávil v Plzeňském Prazdroji jako senior vedoucí 

oddělení služeb cestovního ruchu, kde budoval návštěvnické trasy a řídil oddělení služeb pro návštěvníky, 

které je trvale vysoko hodnoceno návštěvníky např. na TripAdvisoru. 

Naše silné stránky:  

Známe dokonale místní lidi, gastronomii, zvyky, speciality, zajímavosti i zákoutí. A jsme připraveni se o to 

všechno s Vašimi klienty podělit formou jedinečných příběhů a nezapomenutelných zážitků. 

Proč využít naše služby a programy:  

 Velmi dobře známe prostředí a dokážeme modifikovat programy dle Vašich požadavků či sestavit 
program Vám přímo na míru 

 Do našich programů zařazujeme pouze osvědčené a vyzkoušené podniky – hotely, restaurace, 
turistické cíle, aby byl Vašim klientům poskytnut kvalitní servis a ze zájezdu si odnášeli pouze pozitivní 
zážitky. 

 Kromě klasických turistických cílů a prohlídek se specializujeme i na neobvyklé destinace a zážitky, 
abyste mohli Vašim klientům nabídnout nové a neotřelé produkty.  

 Nabízíme vlastní originální prohlídky ve všech světových jazycích a spolupracujeme s přímo s 
místními dodavateli, díky čemuž můžeme nabídnout naše programy za výhodnou cenu. Navíc v případě 
opakované spolupráce lze sjednat cenové podmínky individuálně.  

 Poskytujeme full servis - dodáváme našeho průvodce po celou dobu oficiální programu, programy 
nabízíme v základní variantě včetně jídla a z části i nápojů, takže Vaši klienti nemusí na místě už nic 
doplácet krom nákupu suvenýrů. 

 Nabízíme pevnou cenu v eurech bez ohledu na změny v kurzu a celý program budete hradit pouze 
jednomu subjektu. 

V tomto dokumentu Vám najdete vybrané programy na rok 2017 až 2018. Nabídku pravidelně doplňujeme, a 

pokud budete mít zájem, budeme Vám pravidelně zasílat novinky.  

Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi Vám zašleme ceník a zorganizujeme inspekční cestu, abyste si program 

vyzkoušeli osobně.  

V případě jakýchkoli dotazů k této nabídce či zájmu o sestavení programu na míru se na nás 

neváhejte obrátit. 

Těšíme se na spolupráci. 

https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g274706-d277589-Reviews-Pilsner_Urquell_Brewery-Pilsen_Pilsen_Region_Bohemia.html


[Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto 

textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myší.] 

  



  

 

Leží Plzeň na trase Vašich zájezdů nebo již s klienty do Plzně přímo jezdíte? Nabídněte jim 
v Plzni speciální zážitkový oběd či večeři se školou čepování v unikátní restauraci a baru The 
PUB, které vhodně doplní Váš program. Vaše klienty občerstvíte a zároveň si odnesou 
originální zážitek.  
Základní program je koncipován na 3,5 hodiny. K programu lze doobjednat prohlídku pivovaru Plzeňský 

Prazdroj, dárek pro zákazníky či další program ušitý na míru Vašim požadavkům. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Délka programu:   3,5 hodiny 

Termín:  celoročně 

Jazyky:   čeština, angličtina, němčina 

Obtížnost:   lehká (45 minutová procházka městem, schody do restaurace v suterénu) 

Min. a max. počet osob ve skupině:  15 – 45 osob 

CENA ZAHRNUJE:  

 Oběd ve vyhlášené restauraci The PUB (polévka + hlavní chod + neomezená konzumace čepovaného piva 

Pilsner Urquell během dvouhodinového programu)  

 Uvedený program škola čepování, průvodce ve zvoleném jazyce po celou dobu programu od příjezdu do 

odjezdu  

 Certifikát na památku pro každého klienta 

POPIS PROGRAMU:  

Po příjezdu do Plzně si vás vyzvedne průvodce a během procházky městem vás  seznámí s historií Plzně i 
proslulého ležáku Pilsner Urquell, který město proslavil po celém světě. Na prohlídku navazuje 
dvouhodinový zážitkový oběd či večeře s neomezenou konzumací nepasterovaného piva Pilsner Urquell a 
školou čepování ve značkové restauraci The PUB (The Pilsner Unique Bar). 

Oproti běžným restauracím, které též nabízejí skvěle ošetřené a správně načepované pivo, mají zákazníci 
v The PUB jedinečnou možnost vžít se do role výčepního přímo u stolu a pivo si vlastnoručně načepovat. 
Tento originální koncept pivního baru se samoobslužnými výčepy si získal popularitu nejenom u českých 
zákazníků, ale v současné době najdete pobočky i v Berlíně či Vídni. 

Do českého rituálu čepování piva vás navíc zasvětí zkušený průvodce a na památku získáte certifikát. 

DOPORUČENÍ A OMEZENÍ:   

 Vhodné od 18let - v České republice je konzumace alkoholu včetně piva zákonem povolena až od 18 let. 

REZERVACE:   
 Nutnost rezervace minimálně 14 dnů předem 

 
 



 

Chcete svým klientům nabídnout netradiční zážitek? Zařaďte do vašeho itineráře program 

Pivní degustace v Plzni! Vašim klientům zajistíte oběd či večeři a zároveň i originální zážitek.  
 Základní program je koncipován na 4 hodiny. K programu lze doobjednat prohlídku pivovaru Plzeňský 

Prazdroj, dárek pro zákazníky či další program ušitý na míru Vašim požadavkům. 

 

 
 
 
 
 
. 

 

 
Délka programu:   4 hodiny 
Termín:  celoročně 
Jazyky:   čeština, angličtina, němčina 
Obtížnost:   lehká - procházka po městě, občerstvení formou rautu 
Min. a max. počet osob ve skupině:  15 – 45 osob 

CENA ZAHRNUJE:  

 Degustaci 4 různých piv (4x 0,3l), občerstvení  

 Uvedený program – prohlídku města Plzně, výklad k degustaci piv, průvodce ve zvoleném jazyce po celou 
dobu programu od příjezdu do odjezdu) 

POPIS PROGRAMU:  
Po příjezdu do Plzně si vás vyzvedne průvodce a během procházky městem vás  seznámí s historií Plzně i 
piva, které je s městem nerozlučně spjato. Dozvíte se o vzniku proslulého ležáku Pilsner Urquell, ale i o 
dalších pivech, která dnes nebo dříve v Plzni vařila. Na prohlídku navazuje dvouapůlhodinová zážitková 
degustace piv s výkladem a s občerstvením v útulném pivním baru v centru města. Ochutnat budete moci jak 
perfektně ošetřený ležák Pilsner Urquell tak i další 3 různá piva z produkce lokálních minipivovarů. 
K občerstvení pro vás bude připravena pečená šunka. 

DOPORUČENÝ ITINERÁŘ: 
11:30  Příjezd do Plzně 
11:45 – 12:30  Prohlídka za historií města a piva centrem Plzně (45 min) 
12:30 – 15:00  Degustace piv z českých minipivovarů s výkladem v pivním baru,  ochutnávka z grilu 
15:00 – 15:30 Pprocházka centrem města  
15:30  Odjezd z parkoviště na Rychtářce 

Doby příjezdu a odjezdu uvedené v itineráři jsou doporučené a lze je přizpůsobit vašim potřebám. Uvedená 
cena platí při zachování délky a návaznosti jednotlivých části programu. 

DOPORUČENÍ A OMEZENÍ:   

 Vhodné od 18let - v České republice je konzumace alkoholu včetně piva zákonem povolena až od 18 let. 

REZERVACE:   

 Nutnost rezervace minimálně 14 dnů předem 



 
Máte rádi pivo a chcete se dozvědět více o českém pivu? Přijeďte si užít prodloužený víkend 

do Plzně.  

Dvou nebo třídenní kompletní program je vhodný pro pivní nadšence, kteří chtějí poznat 

historii i současnost českého pivovarnictví a ochutnat pestrou nabídku výtečných českých piv 

od proslulého ležáku Pilsner Urquell až po piva z lokálních minipivovarů.  

Ubytování pro vás bude zajištěno v komfortním 4-hvězdičkovém hotelu Courtyard by Marriott 

přímo v centru Plzně. V ceně programu je plná penze – snídaně v hotelu,  obědy a večeře si 

vychutnáte ve vyhlášených restauracích.   

Pokud Vaši klienti ještě nebyli v České republice, nabízíme druhý den alternativně místo výletu Za českým 

chmelem do Žatce výlet do Prahy s nejznámějšími památkami.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Délka:   3 dny (pátek – neděle) 
Termín:  březen – listopad  
Jazyky:   čeština, angličtina, němčina 
Obtížnost:  mírně náročné  
Min. a max. počet osob ve skupině:  10 – 45 osob 

PROGRAM ZAHRNUJE:  

 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se bufetovou snídaní ve 4-hvězdičkovém hotelu v centru města, 
všechny pokoje jsou vybaveny sprchou/vanou a WC 

 3x oběd ve vyhlášené restauraci (polévka + hlavní chod + 1 nápoj dle výběru z nabídky: pivo, nealko pivo, 
voda)  

 2x večeře formou bufetu (v ceně večeře druhý den je neomezená konzumace piva Pilsner Urquell, výběru 
pečených mas a pečiva) 

 Uvedený program, vstupné do navštívených objektů uvedených v programu, průvodce ve zvoleném 
jazyce po celou dobu denního programu a sobotní večerní školy čepování 

 Certifikát na památku pro každého klienta 

 Cena platí pro zájezdy od března do listopadu v uvedených dnech (pátek-neděle). V případě zájmu o 
termín ve všední dny, nás kontaktujte, cena může navýšena. 

POPIS PROGRAMU:  

Pátek – Historie piva a královského města Plzně 

Prohlédnete si Plzeň – hlavní město piva v České republice. Město Plzeň je spojeno s pivem od svého 
vzniku na konci 13. století a zde se v roce 1842 zrodil nový druh piva – spodně kvašený ležák, který je 
nazýván podle místa vzniku pils, pilsner či pilsener a je v současnosti nejrozšířenějším a nejoblíbenějším  
druhem piva na světě.  Navštívíte unikátní Pivovarské muzeum, které sídlí v původním středověkém 
právovárečném domě a disponuje více než 60 000 exponáty. Zde se dozvíte vše o historii výroby, 
podávání a pití piva od starověku až do současnosti.  První den zakončíte večeří a posezením s živou 
hudbou ve vyhlášené plzeňské pivnici.   

Sobota – Za českým chmelem a pivem do Žatce 

Chmel je kořením piva a bez něj by pivo nebylo pivem. Proto se druhý den programu vypravíte se do 
centra světoznámé chmelařské oblasti – do královského města Žatec. Žatecký chmel a obzvláště pak 
odrůda Žatecký poloraný červeňák je jedním z nejvíce ceněných chmelů nejen v České republice ale i 
v zahraničí. V Chmelařském muzeu se dozvíte vše o pěstování a zpracování této základní suroviny pro 
výrobu piva. Během dne dále navštívíte 2 lokální české minipivovary a ochutnáte pivo z jejich produkce. 
Večer na vás čeká tříhodinová večeře „Sněz a vypij, co můžeš“ s neomezenou konzumací piva Pilsner 
Urquell ve vyhlášené plzeňské pivnici a kurz čepování piva, během níž si sami vyzkoušíte český styl 
čepování piva doporučované plzeňskými sládky. 

Neděle – Setkání s legendou Pilsner Urquell 

Třetí den si prohlédnete autentická místa pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde bavorský sládek Josef Groll 
uvařil v roce 1842 první ležák na světě - dnes nazývaný Pilsner Urquell. Prohlédnete si současné i původní 
výrobní prostory a v historických pivovarských sklepech ochutnáte nefiltrovaný a nepasterizovaný Pilsner 
Urquell, který se zde stále vyrábí tradiční metodou. Po prohlídce si pochutnáte na tradiční české kuchyni 
v restauraci Na Spilce -  největší pivnici v Čechách, která se nachází přímo v pivovaru v prostorách 
bývalých spilečných sklepů.  

DOPORUČENÍ A OMEZENÍ:   

 Vhodné od 18let - v České republice je konzumace alkoholu včetně piva zákonem povolena až od 18 let. 

REZERVACE:   

 Nutnost rezervace minimálně 14 dnů předem 



 

Délka:   3 dny (pátek – neděle) 
Termín:  celoročně  
Jazyky:   čeština, angličtina, němčina 
Obtížnost:  mírně náročné  
Min. a max. počet osob ve skupině:  10 – 45 osob 

PROGRAM ZAHRNUJE:  

 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se bufetovou snídaní ve 4-hvězdičkovém hotelu v centru města, 
všechny pokoje jsou vybaveny sprchou/vanou a WC 

 3x oběd ve vyhlášené restauraci (polévka + hlavní chod + 1 nápoj dle výběru z nabídky: pivo, nealko pivo, 
voda)  

 2x večeře formou bufetu (v ceně večeře druhý den je neomezená konzumace piva Pilsner Urquell, výběru 
pečených mas a pečiva) 

 Uvedený program, vstupné do navštívených objektů uvedených v programu, průvodce ve zvoleném 
jazyce po celou dobu denního programu a sobotní večerní školy čepování 

 Certifikát na památku pro každého klienta 

 Cena platí pro zájezdy v uvedených dnech (pátek – neděle). V případě zájmu o termín ve všední dny, 
nás kontaktujte, cena může navýšena. 

POPIS PROGRAMU:  

Pátek – Historie piva a královského města Plzně 

Prohlédnete si Plzeň – hlavní město piva v České republice. Město Plzeň je spojeno s pivem od svého 
vzniku na konci 13. století a zde se v roce 1842 zrodil nový druh piva – spodně kvašený ležák, který je 
nazýván podle místa vzniku pils, pilsner či pilsener a je v současnosti nejrozšířenějším a nejoblíbenějším  
druhem piva na světě.  Navštívíte unikátní Pivovarské muzeum, které sídlí v původním středověkém 
právovárečném domě a disponuje více než 60 000 exponáty. Zde se dozvíte vše o historii výroby, 
podávání a pití piva od starověku až do současnosti.  První den zakončíte večeří a posezením s živou 
hudbou ve vyhlášené plzeňské pivnici.   

Sobota – To nejlepší z Prahy 

Druhý den navštívíte Prahu. Česká metropole je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejatraktivnější 
turistických destinací světa. Například v letošním žebříčku Travelers' Choice 2016 portálu TripAdvisor 
obsadila 6. příčku. Poznáte nejznámější památky jako Pražský hrad, katedrálu sv. Víta, Karlův most či 
Staroměstské náměstí se slavným orlojem. Projdete se uličkami Starého i Nového města. Poobědváte ve 
vyhlášené pražské restauraci a ochutnáte i piva z produkce proslulého místního minipivovaru. V podvečer 
se přesunete zpět do Plzně, kde vás čeká tříhodinová večeře „Sněz a vypij, co můžeš“ s neomezenou 
konzumací piva Pilsner Urquell ve vyhlášené plzeňské pivnici a škola čepování piva, během níž si sami 
vyzkoušíte český styl čepování piva doporučované plzeňskými sládky. 

Neděle – Setkání s legendou Pilsner Urquell 

Třetí den si prohlédnete autentická místa pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde bavorský sládek Josef Groll 
uvařil v roce 1842 první ležák na světě - dnes nazývaný Pilsner Urquell. Prohlédnete si současné i původní 
výrobní prostory a v historických pivovarských sklepech ochutnáte nefiltrovaný a nepasterizovaný Pilsner 
Urquell, který se zde stále vyrábí tradiční metodou. Po prohlídce si pochutnáte na tradiční české kuchyni 
v restauraci Na Spilce -  největší pivnici v Čechách, která se nachází přímo v pivovaru v prostorách 
bývalých spilečných sklepů.   

DOPORUČENÍ A OMEZENÍ:   

 Vhodné od 18let - v České republice je konzumace alkoholu včetně piva zákonem povolena až od 18 let. 

REZERVACE:   

 Nutnost rezervace minimálně 14 dnů předem 



 

Délka:   2 dny (sobota – neděle) 
Termín:  celoročně  
Jazyky:   čeština, angličtina, němčina 
Obtížnost:  mírně náročné  
Min. a max. počet osob ve skupině:  10 – 45 osob 

 

PROGRAM ZAHRNUJE:  

 1x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se bufetovou snídaní ve 4-hvězdičkovém hotelu Courtyard by 
Marriott v centru města, všechny pokoje jsou vybaveny sprchou/vanou a WC 

 2x oběd ve vyhlášené restauraci (polévka + hlavní chod + 1 nápoj dle výběru z nabídky: pivo, nealko pivo, 
voda)  

 1x večeře  

 Uvedený program, vstupné do navštívených objektů uvedených v programu, průvodce ve zvoleném 
jazyce po celou dobu oficiálního programu 

 Cena platí pro zájezdy v uvedených dnech (sobota – neděle). V případě zájmu o termín ve všední dny, 
nás kontaktujte, cena může navýšena. 

 

POPIS PROGRAMU:  

Sobota – Historie piva a královského města Plzně 

Prohlédnete si Plzeň – hlavní město piva v České republice. Město Plzeň je spojeno s pivem od svého 
vzniku na konci 13. století a zde se v roce 1842 zrodil nový druh piva – spodně kvašený ležák, který je 
nazýván podle místa vzniku pils, pilsner či pilsener a je v současnosti nejrozšířenějším a nejoblíbenějším  
druhem piva na světě.  Navštívíte unikátní Pivovarské muzeum, které sídlí v původním středověkém 
právovárečném domě a disponuje více než 60 000 exponáty. Zde se dozvíte vše o historii výroby, 
podávání a pití piva od starověku až do současnosti.  První den zakončíte prohlídkou lokálního 
minipivovaru s degustací piv, večeří a posezením.   

Neděle – Setkání s legendou Pilsner Urquell 

Druhý den si prohlédnete autentická místa pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde bavorský sládek Josef Groll 
uvařil v roce 1842 první ležák na světě - dnes nazývaný Pilsner Urquell. Prohlédnete si současné i původní 
výrobní prostory a v historických pivovarských sklepech ochutnáte nefiltrovaný a nepasterizovaný Pilsner 
Urquell, který se zde stále vyrábí tradiční metodou. Po prohlídce si pochutnáte na tradiční české kuchyni 
v restauraci Na Spilce -  největší pivnici v Čechách, která se nachází přímo v pivovaru v prostorách 
bývalých spilečných sklepů.  

DOPORUČENÍ A OMEZENÍ:   

 Vhodné od 18let - v České republice je konzumace alkoholu včetně piva zákonem povolena až od 18 let. 

REZERVACE:   

 Nutnost rezervace minimálně 14 dnů předem  

 



 

Poznejte nejvýznamnější barokní památky Plzeňského kraje – bývalé kláštery Plasy a 

Kladruby, které vytvářeli slavní architekti své doby Jan Blažej Santini-Aichel a Kilián Ignác 

Dientzenhoffer. Seznamte se příběhem českého světce Jana Nepomuckého v místě jeho rodiště 

v Nepomuku i klášteře v Kladrubech, díky němuž byl jeho osud zpečetěn.  

 

Ubytování pro vás bude zajištěno v rodinném hotelu v Nepomuku a v komfortním 

4hvězdičkovém hotelu Courtyard by Marriott přímo v centru Plzně. V ceně programu je plná 

penze – snídaně v hotelu, obědy a večeře si vychutnáte ve vyhlášených restauracích.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Délka:   3 dny (pátek – neděle) 
Termín:  březen - listopad  
Jazyky:   čeština, angličtina, němčina 
Obtížnost:  lehká - chůze 
Min. a max. počet osob ve skupině:  10 – 45 osob 

PROGRAM ZAHRNUJE:  

 1x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s bufetovou snídaní v rodinném hotelu v Nepomuku, všechny 
pokoje jsou vybaveny WC a vanou nebo sprchou 

 1x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se bufetovou snídaní ve 4-hvězdičkovém hotelu Courtyard by 
Marriott v centru města, všechny pokoje jsou vybaveny WC a vanou nebo sprchou 

 3x oběd ve vyhlášené restauraci (polévka + hlavní chod + 1 nápoj dle výběru z nabídky: pivo, nealko pivo, 
voda)  

 1x večeře v Nepomuku formou rautu (bez nápojů) 

 1x večeře v Plzni formou bufetu s neomezenou konzumací piva Pilsner Urquell, výběru pečených mas a 
pečiva 

 Uvedený program, vstupné do navštívených objektů uvedených v programu, průvodce ve zvoleném 
jazyce po celou dobu programu  

 Cena platí pro zájezdy od března do listopadu v uvedených dnech (pátek – neděle). V případě zájmu o 
termín ve všední dny, nás kontaktujte, cena může navýšena. 

POPIS PROGRAMU:  

Pátek – Nepomuk 

Seznamte se příběhem českého světce Jana Nepomuckého v místě jeho rodiště v Nepomuku. Právě 
v období baroka začal sílit jeho kult a začaly se budovat první kostely a kaple. Snaha o jeho kanonizaci 
byla úspěšně završena roku 1729, kdy byl Jan prohlášen za svatého. Po Janově kanonizaci v roce 1729 
se stal Nepomuk cílem mnoha velkých procesí. Proto zde byl v letech vystavěn nový větší kostel podle 
plánů věhlasného architekta Kiliána Ignáce Diezenhofera. Po příjezdu do Nepomuku se ubytujete 
v rodinném hotelu U Zeleného stromu. Po tříchodovém obědě vás čeká prohlídka městečka a kostelů sv. 
Jakuba a sv. Jana Nepomuckého s výkladem a varhanním koncertem barokní hudby.  Navštívíte také 
muzeum sv. Jana Nepomuckého. Večer se můžete těšit na večeři formou rautu, projekci filmu o 
Nepomuku a posezení s živou hudbou v secesním sále hotelu.    

Sobota – Plasy, Mariánská Týnice a Plzeň 

Po snídani přejedete autobusem do Plas a navštívíte zde bývalý klášter založený roku 1144, který byl v 
letech 1661 - 1785 velkolepě barokně přestavěn podle plánů Jean Baptiste Matheye, Jana Blažeje 
Santiniho-Aichela a Kiliána Ignáce Dientzenhoffera. Monumentální architekturu konventu doplňuje ještě 
dokonaleji zvládnutý unikátní vodní systém stavby. Kvůli bažinaté půdě byly základy konventu zpevněny 
5.100 dubovými kůly zatlučenými do země. Přes ně byl položen trámový rošt a teprve na něj vystavěno 
zdivo budovy. V roce 1785 byl klášter dekretem císaře Josefa II. zrušen. Od roku 1826 se stal rezidencí 
kancléře Metternicha a jeho rodiny. Byly to právě Plasy, které si zvolil za místo svého posledního 
odpočinku a je zde v rodinné hrobce dodnes pochován. Po prohlídce kláštera vás čeká oběd ve vyhlášené 
restauraci. Uvidíte také bývalé významné poutní místo Mariánskou Týnici, které bylo postaveno v 18. 
století také podle plánů Jana Blažeje Santiniho. 

Odpoledne se vrátíte do Plzně a s průvodcem si prohlédnete centrum města. Dozvíte se vše o historii toho 
královského města a proslulého ležáku Pilsner Urquell, který se zde v roce 1842 zrodil. Po prohlídce se 
ubytujete v čtyřhvězdičkovém a budete mít příležitost si na hotelu odpočinout nebo se sami ještě centrem 
města projít. Večer na vás čeká tříhodinová večeře „Sněz a vypij, co můžeš“ s neomezenou konzumací piva 
Pilsner Urquell ve vyhlášené plzeňské pivnici. 



 

Neděle - Kladruby 

Po snídani odjedete do Kladrub a prohlédnete si bývalý benediktinský klášter. Dominantou areálu je 
kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěný slavným českým architektem Janem Blažejem Santinim 
Aichelem ve stylu tzv. barokní gotiky. Druhou nejvýznamnější stavbou v areálu kláštera je budova Nového 
konventu od Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Dále v areálu kláštera navštívíte expozici vonných látek, vůní 
a parfémů. Budete mít možnost prohlédnout si a přivonět k základním ingrediencím orientálního 
parfumérství nebo k 10 vůním vytvořených podle soch Matyáše Bernarda Brauna a umístěných v lapidáriu 
v ambitové chodbě konventu. 

DOPORUČENÝ ITINERÁŘ 

Pátek 
11:30 – 12:00  Příjezd do Nepomuku 
12:15 – 13:00  Ubytování v hotelu U Zeleného stromu 
13:00 – 14:30  Oběd – 3chodové menu výběr z české klasiky + 1 nápoj (pivo, nealko pivo nebo voda) 
15:00 – 18:30  Program v Nepomuku - prohlídka Nepomuka s průvodcem, návštěva kostelů sv. Jakuba 

a sv. Jana Nepomuckého s půlhodinovým varhanním koncertem barokní hudby 
v kostele, prohlídka Svatojánského muzea 

19:00 – 23:00  Večeře formou rautu, projekce dokumentárního filmu o Nepomuku, živá hudba, volná 
zábava 

Sobota 
7:00 – 8:00  Snídaně 
8:30 – 9:45  Přejezd z Nepomuku do Plas 
10:00 – 11:00  Prohlídka kláštera v Plasích 
11:30 –  13:00  Oběd v minipivovaru 
13:00 – 14:00  Mariánská Týnice 
14:00 – 14:30  Přejezd do Plzně 
15:00 – 16:30  Prohlídka města Plzně 
16:30 – 18:30  Ubytování v hotelu, volný program 
19:00 – 22:00  Večeře  „Sněz a vypij, co můžeš“ formou bufetu – neomezená konzumace  piva Pilsner 

Urquell, výběru pečených mas a pečiva 
Neděle 

7:30 – 8:30  Snídaně 
8:30 – 9:00  Odhlášení z hotelu 
9:30 – 10:00  Přesun do Kladrub 
10:30 – 11:30   Prohlídka kláštera Kladruby 
11:30 – 12:30  Archiv vůní 
12:30 – 12:45  Odjezd do Stříbra  
13:00 – 14:30  Oběd ve Stříbře 
14:30 Odjezd 
 

Doba příjezdu a odjezdu uvedené v itineráři jsou doporučené a lze je přizpůsobit vašim potřebám. 

Uvedená cena platí při zachování délky a návaznosti jednotlivých části programu.  

 

DOPORUČENÍ A OMEZENÍ:   

 V České republice je konzumace alkoholu včetně piva zákonem povolena až od 18 let. 

REZERVACE:   

 Nutnost rezervace minimálně 14 dnů předem 



 

Zájezd nabízíme i ve dvoudenní variantě (sobota – neděle). Program je v sobotu a v neděli shodný 
s třídenní variantou, pouze může být posunut v čase v závislosti na vašem příjezdu do Plas viz. 
doporučený itinerář. 

Délka:   2 dny (sobota – neděle) 
Termín:  březen - listopad  
Jazyky:   čeština, angličtina, němčina 
Obtížnost:  lehká - chůze 
Min. a max. počet osob ve skupině:  10 – 45 osob 

 

PROGRAM ZAHRNUJE:  

 1x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se bufetovou snídaní ve 4-hvězdičkovém hotelu Courtyard by 
Marriott v centru města, všechny pokoje jsou vybaveny sprchou a WC 

 2x oběd ve vyhlášené restauraci (polévka + hlavní chod + 1 nápoj dle výběru z nabídky: pivo, nealko pivo, 
voda)  

 1x večeře v Plzni formou bufetu s neomezenou konzumací piva Pilsner Urquell, výběru pečených mas a 
pečiva 

 Uvedený program, vstupné do navštívených objektů uvedených v programu, průvodce ve zvoleném 
jazyce po celou dobu programu  

 Cena platí pro zájezdy od března do listopadu v uvedených dnech (sobota– neděle). V případě zájmu o 
termín ve všední dny, nás kontaktujte, cena může navýšena. 

DOPORUČENÝ ITINERÁŘ: 

Sobota 
11:30  Příjezd do Plas 
11:30 – 13:00  Oběd v minipivovaru  
13:00 – 14:00  Prohlídka kláštera v Plasích 
14:00 – 15:00  Mariánská Týnice 
15:00 – 15:30  Přejezd do Plzně 
15:30 – 17:00  Prohlídka města Plzně 
17:00 – 18:30  Ubytování v hotelu, volný program 
19:00 – 22:00  Večeře  „Sněz a vypij, co můžeš“ formou bufetu – neomezená konzumace  piva Pilsner 

Urquell, výběru pečených mas a pečiva 
Neděle 

7:30 – 8:30  Snídaně 
8:30 – 9:00  Odhlášení z hotelu  
9:30 – 10:00  Přesun do Kladrub 
10:30 – 11:30   Prohlídka kláštera Kladruby 
11:30 – 12:30  Archiv vůní 
12:30 – 12:45  Odjezd do Stříbra  
13:00 – 14:30  Oběd ve Stříbře 
Doba příjezdu a odjezdu uvedené v itineráři jsou doporučené a lze je přizpůsobit vašim potřebám. 

Uvedená cena platí při zachování délky a návaznosti jednotlivých části programu.  

DOPORUČENÍ A OMEZENÍ:   

 V České republice je konzumace alkoholu včetně piva zákonem povolena až od 18 let. 

REZERVACE:   

 Nutnost rezervace minimálně 14 dnů předem 



[Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto 

textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myší.] 

  



 

Poznejte Plzeň během zážitkové prohlídky centra města. Plzeň je právem označována za hlavní město piva, 

pyšní se více než 700 let zajímavou historií a v roce 2015 se stala hlavním evropským městem kultury! 

Součástí prohlídky je v případě zájmu i výstup na věž katedrály sv. Bartoloměje (alternativně mázhauz 

radnice) a ochutnávka piva (0,3l Pilsner Urquell).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek programu: 

 Vyzvednutí průvodcem v hotelu či na parkovišti (pro skupiny 

15 a více osob lze dohodnout nastavení začátku dle potřeby) 

Cena zahrnuje: 

 zážitkovou prohlídku centra Plzně, služby průvodce po celou 

dobu, vstupné za výstup na věž sv. Bartoloměje, ochutnávka 

piva Pilsner Urquell (0,3l) 

Doporučení a omezení: 

 ochutnávka piva od 18let 

Doporučené služby a aktivity k doobjednání: 

 Doprava  z Prahy do Plzně nebo z Plzně do Prahy 

 Ubytování v Plzni za výhodné ceny 

 Vstup do dalších turistických cílů v Plzni  

Délka: cca 2,5 hod. 

Termín: Celoročně 

Obtížnost: lehká (krom výstupu na věž v 

případě domluvy) 

Doprava: pěšky 

Jazyky: česky, anglicky, německy 

Rezervace: Nutnost rezervace min. 3 dny 

předem 

Min a max. počet osob v jedné 

skupině: 
4 – 45 osob 



Poznejte příběh piva a seznamte se s legendou Pilsner Urquell přímo v Plzni - v hlavním městě piva. V rámci 

zážitkové prohlídky centrem města zaměřené na slavnou pivní historii i současnost v Plzni se dozvíte vše, 

co jste chtěli o pivu vědět.  

 

S příběhem legendy a procesem výroby piva Pilsner Urquell se pak seznámíte přímo v pivovaru Plzeňský 

Prazdroj. Samozřejmostí v rámci prohlídky je ochutnávka piva Pilsner Urquell čepovaného přímo z 

ležáckých sudů v pivovarských sklepích. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek programu: 

 Vyzvednutí průvodcem v hotelu či na parkovišti (pro skupiny 

15 a více osob lze dohodnout nastavení začátku dle potřeby) 

Cena zahrnuje: 

 služby průvodce po celou dobu, prohlídku centra Plzně „Za 

historií i současností piva“, vstupné na prohlídku pivovaru 

Plzeňský Prazdroj v daném jazyce včetně ochutnávky piva 

Doporučení a omezení: 

 ochutnávka piva od 18let, svetr do pivovarských sklepů 

Doporučené služby a aktivity k doobjednání: 

 Doprava  z Prahy do Plzně nebo z Plzně do Prahy 

 Ubytování v Plzni za výhodné ceny 

 Vstup do dalších turistických cílů v Plzni nebo večerní 

zážitky 

Délka: cca 3,5 hod. 

Termín: Celoročně 

Obtížnost: střední (delší chůze) 

Doprava: pěšky 

Jazyky: česky, anglicky, německy 

Rezervace: Nutnost rezervace min. 3 dny 

předem 

Min a max. počet osob v jedné 

skupině: 
4 – 45 osob 



 

 

 
Poznejte to nejlepší z Plzně během zážitkové prohlídky centra města. Projdete s námi nejzajímavější místa 

a seznámíte se s jejich historií a příběhy. Součástí prohlídky je i návštěva světoznámého pivovaru Plzeňský 

Prazdroj s degustací piva načepovaného v ležáckých sklepích přímo z dubových sudů. Součástí programu je 

i oběd ve vyhlášené restauraci v centru města. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek programu: 

 Vyzvednutí průvodcem v hotelu či na parkovišti (pro skupiny 

15 a více osob lze dohodnout nastavení začátku dle potřeby) 

Cena zahrnuje: 

 služby průvodce po celou dobu trvání programu, zážitkovou 

prohlídku centra města, tříchodový oběd a nápoj, vstupné na 

prohlídku pivovaru Plzeňský Prazdroj v daném jazyce včetně 

ochutnávky piva 

Doporučení a omezení: 

 ochutnávka piva od 18let, svetr do pivovarských sklepů 

Doporučené služby a aktivity k doobjednání: 

 Doprava  z Prahy do Plzně nebo z Plzně do Prahy 

 Ubytování v Plzni za výhodné ceny 

 Vstup do dalších turistických cílů v Plzni nebo večerní 

zážitky 

Délka: cca 5 hod. 

Termín: Celoročně 

Obtížnost: střední (delší chůze) 

Doprava: pěšky 

Jazyky: česky, anglicky, německy 

Rezervace: Nutnost rezervace min. 3 dny 

předem 

Min a max. počet osob ve skupině: 
4 – 45 osob 



Seznamte se s historií jediného velkého českého města, které bylo osvobozeno americkou armádou. Projděte 

si místa, kudy kráčela historie, navštivte památná místa, vážící se k této události. Součástí programu je i 

vstup do muzea generála Pattona – Patton Memorial Pilsen, návštěva historické radnice a tříchodový oběd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek programu: 

 Vyzvednutí průvodcem v hotelu či na parkovišti (pro skupiny 

15 a více osob lze dohodnout nastavení začátku dle potřeby) 

Cena zahrnuje: 

 Odborný výklad a prohlídku muzea Patton Memorial Pilsen, 

služby průvodce po celou dobu, prohlídku města se 

zastávkami u památníků, tříchodový oběd s nápojem ve 

vyhlášené restauraci v centru, prohlídku historických 

fotografií na radnici 

Doporučení a omezení: 

 Vhodné i pro rodiny s dětmi od 10 let 

Doporučené služby a aktivity k doobjednání: 

 Prohlídka Velké a Staré synagogy  

 Doprava  z Prahy do Plzně nebo z Plzně do Prahy 

 Ubytování v Plzni za výhodné ceny 

 

 

Délka: cca 5,5 hod. 

Termín: Celoročně 

Obtížnost: střední (delší chůze, schody) 

Doprava: pěšky 

Jazyky: česky, anglicky, německy 

Rezervace: Nutnost rezervace min. 3 dny 

předem 

Min a max. počet osob v jedné 

skupině: 
4 – 45 osob 



 

Seznamte se s vývojem architektury města s více než 700 let bohatou historií. Projděte si zajímavá místa a 

architektonické skvosty města Plzně. Součástí prohlídky je i vstup do katedrály sv. Bartoloměje a 

Loosových interiérů. Po prohlídce následuje oběd v jedné z vyhlášených restaurací v centru.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek programu: 

 Vyzvednutí průvodcem v hotelu či na parkovišti (pro skupiny 

15 a více osob lze dohodnout nastavení začátku dle potřeby) 

Cena zahrnuje: 

 Prohlídku centra města s odborným výkladem, prohlídku 

katedrály sv. Bartoloměje, služby průvodce po celou dobu, 

tříchodový oběd a nápoj ve vyhlášené restauraci v centru, 

prohlídku Loosových interiérů 

Doporučení a omezení: 

 žádné 

Doporučené služby a aktivity k doobjednání: 

 Doprava  z Prahy do Plzně nebo z Plzně do Prahy 

 Ubytování v Plzni za výhodné ceny 

 Vstup do dalších turistických cílů v Plzni  

 

Délka: cca 5 hod. 

Termín: Celoročně (vstup do katedrály 

středa - sobota) 

Obtížnost: střední (delší chůze) 

Doprava: pěšky 

Jazyky: česky, anglicky, německy 

Rezervace: Nutnost rezervace min. 3 dny 

předem 

Min a max. počet osob v jedné 

skupině: 
4 – 45 osob 



 
Poznejte, proč Plzeň žije pivem a sportem. V rámci zážitkové prohlídky zaměřené na slavnou pivní a 

sportovní historii i současnost v Plzni se dozvíte vše, co jste chtěli vědět o pivu i sportu! Následuje večeře v 

jedné z vyhlášených plzeňských restaurací.  

 

Dle aktuální nabídky sportovních zápasů nabízíme návštěvu hokejového, fotbalového nebo házenkářského 

zápasu, kde Plzeň patří dlouhodobě na špičku nejen v rámci České republiky, ale i Evropy! Vstup na vybraný 

sportovní zápas dle aktuální nabídky (není součástí ceny programu). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek programu: 

 Vyzvednutí průvodcem v hotelu či na parkovišti (pro skupiny 

15 a více osob lze dohodnout nastavení začátku dle potřeby) 

Cena zahrnuje: 

 služby průvodce po celou dobu, prohlídku centra Plzně „Za 

historií i současností piva“ s výkladem zaměřeným i na 

historii a současnost sportu v Plzni, tříchodová večeře 

Doporučení a omezení: 

 žádná 

Doporučené služby a aktivity k doobjednání: 

 Vstup na vybraný sportovní zápas dle aktuální nabídky 

Vstup do dalších turistických cílů v Plzni  

 Doprava  z Prahy do Plzně nebo z Plzně do Prahy 

 Ubytování v Plzni za výhodné ceny 

Délka: cca 3 hod. 

Termín: Celoročně 

Obtížnost: lehká 

Doprava: pěšky 

Jazyky: česky, anglicky, německy 

Rezervace: Nutnost rezervace min. 3 dny 

předem 

Min a max. počet osob  jedné skupině: 
4 – 45 osob 



 
 

 

Seznamte se s příběhem piva přímo u piva. Historií i současností piva a pivovarnictví obecně a světoznámé 

legendy Pilsner Urquell vás provedeme v Pivovarském muzeu, jediném svého typu na světě umístěném v 

původním právovárečném domě v centru Plzně.  

 

Součástí programu je dvouchodová večeře ve vyhlášené restauraci U Salzmannů – nejstarší pivnici v Plzni. 

Následuje degustace různých druhů piva (není součástí ceny) a povídání o pivu v jedné z vyhlášených 

místních hospod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek programu: 

 Vyzvednutí průvodcem v hotelu či na parkovišti (pro skupiny 

15 a více osob lze dohodnout nastavení začátku dle potřeby) 

Cena zahrnuje: 

 služby průvodce po celou dobu, vstupné na prohlídku 

Pivovarského muzea včetně ochutnávky piva, dvouchodovou 

večeři v restauraci U Salzmannů, doprovod a povídání u piva 

ve vyhlášeném baru nebo restauraci 

Doporučení a omezení: 

 vhodné od 18let 

Doporučené služby a aktivity k doobjednání: 

 Doprava  z Prahy do Plzně nebo z Plzně do Prahy 

 Ubytování v Plzni za výhodné ceny 

 

Délka: cca 3,5 hod. 

Termín: Celoročně 

Obtížnost: lehká (je třeba zdolat schody v 

Pivovarském muzeu) 

Doprava: pěšky 

Jazyky: česky, anglicky, německy 

Rezervace: Nutnost rezervace min. 3 dny 

předem 

Min a max. počet osob v jedné 

skupině: 
4 – 45 osob 



 

Poznejte Plzeň a její život i v noci! Program začíná hodinovou večerní zážitkovou prohlídkou centra města 

zaměřenou na slavnou nejen pivní historii i současnost v Plzni. Po prohlídce následuje večeře v jedné z 

oblíbených a vyhlášených restaurací v centru města. Po večeři už se ponoříte do nočního života města a 

místní průvodce vás vezme do barů a hospod, kam chodí místní a kde je živo (konzumace v baru, či hospodě 

již není součástí ceny). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek programu: 

 Vyzvednutí průvodcem v hotelu či na parkovišti (pro skupiny 

15 a více osob lze dohodnout nastavení začátku dle potřeby) 

Cena zahrnuje: 

 služby průvodce, večerní zážitkovou prohlídku centra Plzně, 

dvouchodovou večeři v jedné z vyhlášených restaurací 

v centru města 

Doporučení a omezení: 

 Vhodné od 18let 

Doporučené služby a aktivity k doobjednání: 

 Večerní programy  

 Doprava  z Prahy do Plzně nebo z Plzně do Prahy 

 Ubytování v Plzni za výhodné ceny 

 

Délka: cca 3,5 hod. 

Termín: Celoročně 

Obtížnost: lehká 

Doprava: pěšky 

Jazyky: česky, anglicky, německy 

Rezervace: Nutnost rezervace min. 3 dny 

předem 

Min a max. počet osob v jedné 

skupině: 
4 – 45 osob 



[Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto 

textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myší.] 

  



 
Zažijte to nejlepší z Plzně během celodenní prohlídky tohoto jedinečného města. Projdete s námi 

nejzajímavější místa ve městě a seznámíte se s jejich historií a příběhy. Součástí programu je i návštěva 

světoznámého pivovaru Plzeňský Prazdroj s degustací piva v ležáckých sklepích čepovaného přímo z 

dubových sudů.  

 

Součástí programu je i oběd v restauraci Na Spilce – největší pivnici v České republice  -  přímo v areálu 

pivovaru a večeře ve vyhlášeném Šenku Na Parkánu – nejoblíbenější pivnici v Plzni. Po večeři následuje 

návštěva několika vyhlášených podniků s doporučením na další večerní a noční program (v podnicích po 

večeři je již konzumace individuální, není součástí ceny). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Začátek programu: 

 Vyzvednutí průvodcem v hotelu či na parkovišti (pro skupiny 

15 a více osob lze dohodnout nastavení začátku dle potřeby) 

Cena zahrnuje: 

 služby průvodce po celou dobu programu, zážitkovou 

prohlídku centra města, tříchodový oběd a nápoj, vstupné na 

prohlídku pivovaru Plzeňský Prazdroj v daném jazyce včetně 

ochutnávky piva, večeři a nápoj, návštěvu vybraného klubu, 

hospody 

Doporučení a omezení: 

 ochutnávka piva od 18let, svetr do pivovarských sklepů 

Doporučené služby a aktivity k doobjednání: 

 Doprava  z Prahy do Plzně nebo z Plzně do Prahy 

 Ubytování v Plzni za výhodné ceny 

Délka: cca 8-9 hod. 

Termín: Celoročně 

Obtížnost: střední (delší chůze) 

Doprava: pěšky 

Jazyky: česky, anglicky, německy 

Rezervace: Nutnost rezervace min. 3 dny 

předem 

Min a max. počet osob ve skupině: 
4 – 45 osob 



 

 
Poznejte dokonale Plzeň a seznamte se s příběhy z historie a divadelní slávy tohoto města! Projděte se Plzní 

po povrchu i pod povrchem a během prohlídky Plzeňského historického podzemí pronikněte opravdu do 

hloubky do dějin města. Divadlo a divadelní milníky si připomeňte u divadla J. K. Tyla a Nového divadla 

vybudovaného v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Součástí programu je i vstup 

do Muzea loutek a tříchodový oběd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek programu: 

 Vyzvednutí průvodcem v hotelu či na parkovišti (pro skupiny 

15 a více osob lze dohodnout nastavení začátku dle potřeby) 

Cena zahrnuje: 

 služby průvodce po celou dobu, prohlídku centra města 

Plzně „Za historií, kulturou a divadlem“, prohlídku 

Plzeňského historického podzemí, tříchodový oběd a nápoj 

ve vyhlášené restauraci v centru města, prohlídku Muzea 

loutek 

Doporučení a omezení: 

 vhodné i pro rodiny se staršími dětmi 

Doporučené služby a aktivity k doobjednání: 

 Prohlídka Nového divadla nebo prohlídka J. K. Tyla, vstup 

do dalšího turistického cíle, lístky na kulturní akci dle 

aktuální nabídky  

 Doprava  z Prahy do Plzně nebo z Plzně do Prahy 

 Ubytování v Plzni za výhodné ceny 

 

Délka: cca 6 hod. 

Termín: Celoročně 

Obtížnost: střední (delší chůze, schody) 

Doprava: pěšky 

Jazyky: česky, anglicky, německy 

Rezervace: Nutnost rezervace min. 3 dny 

předem 

Min a max. počet osob v jedné 

skupině: 
4 – 45 osob 



Víte, proč Plzeň proslavilo po světě pivo Pilsner Urquell a strojírenské závody Škoda? Seznamte se s 

příběhem piva Pilsner Urquell během prohlídky pivovaru a vychutnejte si ochutnávku načepovanou přímo 

z ležáckých sudů v pivovarských sklepích! Následně si vychutnáte oběd v proslavené restauraci Na Spilce, 

největší pivnici v České republice.  

 

Odpolední program prožijete v areálu závodu Škoda Transportation Plzeň. Po krátkém úvodu do historie a 

současnosti společnosti si budete moci v areálu užít nově vzniklé expozice Techmania Science centra nebo 

3D Planetária. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek programu: 

 Vyzvednutí průvodcem v hotelu či na parkovišti (pro skupiny 

15 a více osob lze dohodnout nastavení začátku dle potřeby) 

Cena zahrnuje: 

 služby průvodce, prohlídku pivovaru Plzeňský Prazdroj s 

průvodcem a ochutnávkou piva, tříchodový oběd, vstupné do 

Techmanie nebo 3D Planetária v areálu Škoda 

Transportation 

Doporučení a omezení: 

 ochutnávka piva od 18let, svetr do pivovarských sklepů 

Doporučené služby a aktivity k doobjednání: 

 Doprava  z Prahy do Plzně nebo z Plzně do Prahy 

 Ubytování v Plzni za výhodné ceny 

 

Délka: cca 6,5 hod. 

Termín: Celoročně 

Obtížnost: střední  

Doprava: pěšky, přejezd z pivovaru do 

Techmanie MHD (za příplatek možnost 

zajištění soukromé dopravy) 

Jazyky: česky, anglicky, německy 

Rezervace: Nutnost rezervace min. 3 dny 

předem 

Min a max. počet osob v jedné 

skupině: 
4 – 45 osob 



[Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto 

textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myší.] 

  



 

1. den 

Zažijte to nejlepší z Plzně během celodenní prohlídky tohoto jedinečného města. Projdete s námi 

nejzajímavější místa ve městě a seznámíte se s jejich historií a příběhy. První den je součástí prohlídky 

města i návštěva 2 vybraných turistických cílů. V programu je zahrnutý i oběd ve vyhlášené restauraci v 

centru města. Později odpoledne budete mít volný čas pro odpočinek či nákupy.  

2. den 

Druhý den navštívíte Pivovarské muzeum a světoznámý pivovar Plzeňský Prazdroj s degustací piva 

načepovaného přímo z dubových sudů v ležáckých sklepích. Součástí programu je oběd přímo v areálu 

pivovaru v restauraci Na Spilce - největší pivnici v České republice. Po cca 15h konec programu, volno nebo 

odjezd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek programu: 

 Vyzvednutí průvodcem v hotelu či na parkovišti (pro skupiny 

15 a více osob lze dohodnout nastavení začátku dle potřeby) 

Cena zahrnuje: 

 1. den - služby průvodce po dobu trvání programu, 

zážitkovou prohlídku centra města, tříchodový oběd a nápoj, 

vstupné na prohlídky 2 turistických cílů v centru, ubytování 

v hotelu**** na jednu noc  

 2. den - vstupné do Pivovarského muzea a pivovaru 

Plzeňský Prazdroj včetně ochutnávek, oběd 

Doporučení a omezení: 

 ochutnávka piva od 18let, svetr do pivovarských sklepů 

Doporučené služby a aktivity k doobjednání: 

 Doprava  z Prahy do Plzně nebo z Plzně do Prahy 

 Večerní zážitky 

Délka: dva dny s ubytováním 

Termín: Celoročně 

Obtížnost: střední (delší chůze) 

Doprava: pěšky 

Jazyky: česky, anglicky, německy 

Rezervace: Nutnost rezervace min. 3 dny 

předem 

Min a max. počet osob v jedné 

skupině: 
4 – 45 osob 



1. den 

Prožijte s námi příběh piva v Plzni během prohlídky centra města „Za historií a současností piva v 

Plzni.“ Po prohlídce následuje oběd v jedné z vyhlášených restaurací v centru města. Po obědě navštívíte 

slavný pivovar Plzeňský Prazdroj a seznámíte se s historií legendy Pilsner Urquell. Součástí prohlídky je i 

degustace nefiltrovaného a nepasterovaného piva. Večerní program je věnován škole čepování a degustaci 

piv. Poté vám doporučíme několik podniků pro další večerní program.  

2. den 

Druhý den navštívíte Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí, kde se seznámíte nejen s příběhem 

piva od prvopočátků, ale i s historií města Plzně. Po prohlídkách následuje oběd v jedné z oblíbených 

restaurací v centru města. Odpoledne máte možnost návštěvy dalších turistických cílů dle domluvy nebo 

volno. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek programu: 

 Vyzvednutí průvodcem v hotelu či na parkovišti (pro skupiny 

15 a více osob lze dohodnout nastavení začátku dle potřeby) 

Cena zahrnuje: 

 služby průvodce pro celou dobu, zážitkovou prohlídku „Za 

historií a současností piva v Plzni“, 2x tříchodový oběd a 

nápoj, vstupné na prohlídku pivovaru Plzeňský Prazdroj, 

Pivovarského muzea a Plzeňského historického podzemí 

včetně ochutnávek, školu čepování a degustaci piv (min. 4 

vzorky), ubytování v hotelu**** na jednu noc 

Doporučení a omezení: 

 ochutnávka piva od 18let, svetr do pivovarských sklepů 

Doporučené služby a aktivity k doobjednání: 

 Doprava  z Prahy do Plzně nebo z Plzně do Prahy 

Délka: 2 dny s ubytováním**** 

Termín: Celoročně 

Obtížnost: střední (delší chůze) 

Doprava: pěšky 

Jazyky: česky, anglicky, německy 

Rezervace: Nutnost rezervace min. 3 dny 

předem 

Min a max. počet osob v jedné 

skupině: 
4 – 45 osob 



 

 

 

ERIH – European Route of Industrial Heritage (Evropská cesta 

industriálního dědictví )  

Zajištění výroční konference 2015 v Plzni a doprovodného programu pro 

účastníky  

Link: http://www.erih.net/de/aktuelles/detailseite/article/thank-you-pilsen-

the-erih-conference-2015/3.html  

Kontakt: ERIH Geschäftsstelle, Christiane Baum  

E-mail: germany@erih.net 

 

 

CzechTourism – Česká centrála cestovního ruchu  

Organizace konferencí Fórum cestovního ruchu 2015 v Plzni  a Fórum cestovního 

ruchu 2016 v Karlových Varech a zajištění doprovodného programu pro účastníky  

Link: http://www.czechtourism.cz/institut-turismu/forum-cestovniho-ruchu/ 

Kontakt: Ředitelka odboru IT Ing. Markéta Vogelová,  

E-mail: vogelova@czechtourism.cz 

 

 

Západočeská univerzita v Plzni 

Organizace konference Geomatika v projektech a zajištění doprovodného 

programu pro účastníky v říjnu 2015 a v říjnu 2016 

Kontakt: Ing. Karel Jedlička Ph.D., E-mail: smrcek@kma.zcu.cz  

 

 

NDR - Norddeutscher Rundfunk 

Zajištění 14denního natáčení cestovatelského pořadu o Plzeňském kraji 

„Hanseblick – Pilsen, die Bierhauptstadt Europas“ v březnu 2016 

Link: http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hanseblick/Die-Bierhauptstadt-

Europas,sendung500244.html 

Kontakt: Gabriela Clemencon, Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern,  

Tel. +49 385 5959 529  oder 543, E-mail: g.clemencon@ndr.de  

 

 

HIW Gesellschaft für Warenwirtschaftssysteme GmbH - Český 

software s.r.o. 

Zajištění organizace firemní akce s doprovodným zážitkovým programem a 

prohlídkami v prosinci 2015 

Kontakt: Petr Suchý, Prokurista, tel. +420 777 962 117,  

E-mail: petr.suchy@ceskysoftware.cz 

http://www.erih.net/de/aktuelles/detailseite/article/thank-you-pilsen-the-erih-conference-2015/3.html
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hanseblick/Die-Bierhauptstadt-Europas,sendung500244.html
http://www.erih.net/de/aktuelles/detailseite/article/thank-you-pilsen-the-erih-conference-2015/3.html
http://www.czechtourism.cz/institut-turismu/forum-cestovniho-ruchu/
mailto:g.clemencon@ndr.de
mailto:smrcek@kma.zcu.cz
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hanseblick/Die-Bierhauptstadt-Europas,sendung500244.html

