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neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Turistické informační centrum Břeclav
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:
web:
facebook:
e-mail:
telefon:

Fotografie

https://breclav.eu/kultura-a-...
www.facebook.com/ticbreclav/
tic@ticbreclav.cz
519 326 900, 731 428 235, 731 428 250
48°45'30.6"N 16°52'54.44"E
159m nad mořem

Rezervujte ubytování v okolí

nejbližší geosrandy

Penzion Réva

Zachraň pradědečka
platana

cena od 1000 Kč

Pomoz Pláťovi zachránit jeho pradědečka
platana, ze kterého chtějí udělat památník
v podobě óbr...

Valtice

Mapa

Pohled z ulice

U Tržiště 8, 690 81 Břeclav

GPS:

9 km

QR kód

další nabídka ubytování

Dopravní dostupnost

Informační centrum
Popis:

Certifikáty a členství:

Bezbariérový přístup:

7 km

Turistické objekty v okolí

Novinky a akce v objektu

Půjčovna sportovních potřeb a vybavení

Akce v okolí

1/3

Všechny fotografie

Informační centrum

Bezbariérový přístup

Historie počasí

Galerie / Muzeum / Dům / vila / palác

Služby informačního centra: přehled kulturních, společenských a sportovních akcí; přehled ubytování v okrese Břeclav; informace o dopravních
spojích (vlak, autobus); propagační materiály, letáky; prodej map, průvodců, knih, pohlednic, vystřihovánek, videokazet, turistických známek,
suvenýrů atd.; kancelářské služby (kopírování, faxování, laminování, vázání dokumentů, skenování); předprodej vstupenek agentury Ticket Art;
internet; úschovna zavazadel, půjčovna kol.

turistické

Kategorie:
Jazyky personálu:

anglický, český, německý, ruský

Akceptované platby:

EuroCard / MasterCard, Maestro, VISA Electron

Poskytované služby:

bezplatné WiFi, faxové služby, kopírování, laminování, počítač(e) s připojením na internet, prodej upomínkových předmětů, map a průvodců,
prodej vstupenek, půjčovna sportovního vybavení, skenování, úschovna zavazadel, vazba dokumentů do kroužkové vazby

Provozní doba:
(GMT +2)

1.1.-30.4., 1.10.-31.12. Po-Pá 08:00-12:00 12:30-16:00
1.5.-30.9. Po-Pá 08:00-12:00 12:30-17:00
1.5.-30.9. So, Ne 09:00-12:00 12:30-17:00
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

Doplňte fotografie

Nejbližší koupání
Břeclav

Vaše jméno:*

bazén krytý pro veřejnost, sauna pro veřejnost

Váš e-mail:*

Břeclav
615 m

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou

Zajímavosti v okolí

S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska

Městské muzeum a galerie synagoga

Text zprávy:

Břeclav
9m

Břeclav - židovské ghetto

I'm not a robot

Břeclav

reCAPTCHA
Privacy - Terms

84 m

Odeslat

Akce v okolí
Hodnocení a komentáře
brigitte frischler

Partička
brigitte frischler

17.04.2009 13:36

po 4.5.2020 17:30
Kulturní dům Delta (Břeclav)

ist es möglich, boote in breclav zu mieten und einstück die thayer entlang zu fahren?
Přelož:
reagovat

226 m

Peter Lipa & band
čt 16.4.2020 19:00 - 21:00

Hodnoťte přes Facebook

Hodnoťte přes formulář

Koruna (Břeclav)

58 m

0 komentářů

Seřadit podle Nejstarší

Nejbližší restaurace
Quang Trung

Přidat komentář...

bufet / rychlé občerstvení
Břeclav
78 m

Počasí - Brno

dnes (10:30)
14°C

zítra
17°C

středa
19°C

čtvrtek
21°C
Zdroj: počasí Meteocentrum

nahoru

tisk

pdf

přidat k oblíbeným

© 2002-2020 World Media Partners

: Turistický portál České republiky CZeCOT
informace: info@czecot.com | webmaster: webmaster@czecot.com

Přidej odkaz na:
Poslední aktualizace: 08.07.2019 (provozovatel), 16.11.2017 (správce portálu) [9888][7_583]

Design & WebEdit: World Media Partners
RSS | Katalog středisek | Spolupráce s námi | Partneři | Právní doložka

Ubytování Jižní Morava | Ubytování Lednicko-valtický areál

PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

