
GO 
15.-18.1. 2015 
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu 

 

REGIONTOUR 
15.-18.1. 2015 
Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech 

 

  

Provozní doba pro návštěvníky 

15. - 17. 1. 2015 10.00 - 18.00 hod. 

18. 1. 2015 10.00 - 16.00 hod. 

Kde: Brno, výstaviště 

Registrace a prodej vstupenek on-line 

Nejpohodlnější způsob registrace vstupenky nebo nákupu vstupenky je k dispozici 

zde:etickets.bvv.cz - zajistěte si vstup z pohodlí Vašeho domova. 

 

Vstupné 

Odborný den 

  

Čtvrtek 15. 1. 2015 

Základní vstupné pro odborné návštěvníky 
 registrace přes web s online platbou 

(platí pro vstup na všechny dny veletrhu) 

500,- Kč 

Vstupné pro odborné návštěvníky na místě 
(platí pro vstup na všechny dny veletrhu) 

500,- Kč 

http://etickets.bvv.cz/
https://etickets.bvv.cz/cs


  

Dny pro veřejnost: 

  

Pátek 16. 1. 2015 

Základní vstupné pouze s registrací přes web a online platbou 80,- Kč 

Vstupné na místě 170,- Kč 

Zlevněné vstupné 
(děti 6 - 15 let, studenti s potvrzením o studiu, senioři od 60 let, 

držitelé karty EUROBEDS, ZTP, ZTP/P) 

130,- Kč 

Zlevněné vstupné 
(vstupné po 14.00 hodině, organizované školní skupiny) 

80,- Kč 

Rodinná vstupenka 

(2 dospělí a 1 - 4 děti) 
250,- Kč 

Zlevněná rodinná vstupenka 

(Rodinné pasy - 2 dospělí a 1 - 4 děti) 
200,- Kč 

Děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby zdarma 

  

Sobota 17. 1. 2015 

Základní vstupné pouze s registrací přes web a online platbou 80,- Kč 

Vstupné na místě 170,- Kč 

Zlevněné vstupné 
(děti 6 - 15 let, studenti s potvrzením o studiu, senioři od 60 let, 

držitelé karty EUROBEDS, ZTP, ZTP/P) 

130,- Kč 

Rodinná vstupenka 

(2 dospělí a 1 - 4 děti) 
250,- Kč 

Zlevněná rodinná vstupenka 

(Rodinné pasy - 2 dospělí a 1 - 4 děti) 
200,- Kč 

Děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby zdarma 

  

Neděle 18. 1. 2015 

Základní vstupné pouze s registrací přes web a online platbou 80,- Kč 

Vstupné na místě 80,- Kč 

https://etickets.bvv.cz/cs
https://etickets.bvv.cz/cs
https://etickets.bvv.cz/cs


Rodinná vstupenka 

(2 dospělí a 1 - 4 děti) 
250,- Kč 

Zlevněná rodinná vstupenka 

(Rodinné pasy - 2 dospělí a 1 - 4 děti) 
200,- Kč 

Děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby zdarma 

  

Katalog Go a Regiontour 100,- Kč 

 

 Ceny jsou uvedeny vč. DPH 

 Vstupenka na veletrh neplatí jako jízdenka na MHD! 

 Na všech vstupních místech je možné zaplatit v EUR. 

 Platební kartou lze platit na všech vstupech. 

  

Parkovné 

NOVINKA: Parkovné je možno uhradit také na pokladně v pavilonu P 
při zakoupení vstupenky. 

EXPOPARKING (na celou dobu konání akce včetně montáže a demontáže) 

Nehlídané, předplacené 1.000,- Kč/akce + 21 % DPH 

Jednorázové 20,- Kč/hod. vč. DPH  

  

NA PARKOVIŠTÍCH 

Nehlídané, předplacené 1.000,- Kč/akce + 21 % DPH 

Jednorázové 120,- Kč/den vč. DPH 

  

 

http://www.bvv.cz/navstevnici/doprava/expoparking/

