
ŠPILBERK - www.spilberk.cz

Otevírací doba stálých expozic

Letní sezóna: 1. května - 30. září
Úterý až Neděle - od 10:00 do 18:00 hodin 

Zimní sezóna: 1. října - 30. dubna
Středa až Neděle - od 9:00 do 17:00 hodin 

Svátky
6.4. – zavřeno
24. – 25. 12. 2015 – zavřeno!!! 
31. 12. 2015 – otevřeno 9:00 – 15:00 hodin 
1. 1. 2016 – zavřeno

Vstupné do všech stálých expozic 

(Vulcanalia/Žalář národů/Od hradu k pevnosti/Od renesance po modernu/Od moderny po 
současnost/O nové Brno/Brno na Špilberku)

Plné vstupné 150,- Kč
Snížené vstupné 90,- Kč
Rodinné vstupné 345,- Kč
Skupiny (od 10 osob) 120,- Kč
Organizovaná školní výprava 60,- Kč
Děti od 2 do 6ti let 10,- Kč

Fotografovat je povoleno pouze v expozici Žalář národů, a to za příplatek 50 korun.

Poznejte celý Špilberk

(Stálé expozice/ kasematy/ přechodné výstavy/ rozhledna - za příznivého počasí)

Plné vstupné 280,- Kč
Snížené vstupné 170,- Kč
Rodinné vstupné 645,- Kč
Skupiny (od 10 osob) 220,- Kč
Organizovaná školní výprava 120,- Kč
Děti od 2 do 6ti let 10,- Kč

Dětská dílna – pouze o víkendu a prázdninách během školního roku

Vstupné na osobu (bez ohledu na věk) 20,- Kč

Prodej vstupenek končí 30 minut před koncem otevírací doby !!! 
Telefon hlavní pokladna: 542 123 677
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