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Turistický portál CZeCOT.cz

neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Informační centrum města Hodonína
0
To se mi líbí
Tweet

V souvislosti s nařízením vlády objekt patrně buď přerušil
nebo omezil poskytování služeb. Informujte se o aktuální
situaci u provozovatele.
adresa:

Národní třída 36, 695 01 Hodonín

web:

www.hodonin.eu/sluzby-informa...

facebook:
e-mail:
telefon:

Video

QR kód

Pohled z ulice

www.facebook.com/Turistick%C3...
info@muhodonin.cz
518 351 437
48°51'13"N 17°7'34"E
172m nad mořem

GPS:

Rezervujte ubytování v okolí

nejbližší geosrandy

Penzion Nechorka

Templářský poklad

cena od 450 Kč

Ponoř se do dávné historie, kdy slavní
templáři patřili k nejmocnějším řádům
a rozlušti tajnou...

Prušánky

další nabídka ubytování

11 km

Fotografie

Informační centrum

Mapa

1/1

15 km

Dopravní dostupnost

Turistické objekty v okolí

Novinky a akce v objektu

Akce v okolí

Bezbariérový přístup

Historie počasí

Popis:

Poskytování informací spojených s regionem, faxové, kopírovací služby, veřejný internet, scanování, videohovory. Prodej suvenýrů, zboží a
propagace.

Bezbariérový přístup:

Kategorie:
Jazyky personálu:
Poskytované služby:

turistické
anglický, český, německý, ruský, slovenský, španělský
čítárna denního tisku, faxové služby, kopírování, počítač(e) s připojením na internet, prodej dálničních známek, prodej lístků MHD, prodej

upomínkových předmětů, map a průvodců, prodej vstupenek, vystavování karet ISIC / IYTC / Euro26 / EYCA, ztráty a nálezy
Provozní doba:
(GMT +2)

1.1.-31.5., 1.10.-31.12. Po-Pá 07:30-17:00
1.1.-31.5., 1.10.-31.12. So 08:30-12:00
1.6.-30.9. Po-Pá 07:30-17:30
1.6.-30.9. So 08:30-12:00
Před návštěvou objektu doporučujeme si pro jistotu ověřit aktuálnost otvírací doby na webových stránkách objektu či telefonicky u provozovatele.

Právě teď otevřeno dle otevírací doby

Doporučte známému

Opravte údaje

Nejbližší koupání
Hodonín

Vaše jméno:*

bazén krytý pro veřejnost

Váš e-mail:*

Hodonín
1 km

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou

Zajímavosti v okolí

S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska

Colorado

Text zprávy:

půjčovna sportovních potřeb a vybavení,
trampolína venkovní, umělá lezecká stěna vnitřní
142 m

Hodonín

Zimní stadion

I'm not a robot

zimní stadion krytý

reCAPTCHA
Privacy - Terms

Hodonín
169 m

Odeslat

Nejbližší restaurace
Hodnoťte přes Facebook

Hodnoťte přes formulář

Pizzeria Casa Mia
restaurace, pizzerie

0 komentářů

Seřadit podle Nejstarší

Hodonín
180 m

Přidat komentář...

Počasí - Brno

dnes (11:00)
14°C

zítra
17°C

středa
19°C

čtvrtek
21°C

Zdroj: počasí Meteocentrum
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