CENÍK průvodcovské služby v TÁBOŘE
platný od 17. 1. 2022
Prohlídka standardní

okruh historickým centrem Tábora zahrnuje prohlídku
nejvýznamnějších architektonických památek a seznámení
s historií města (Žižkovo náměstí, historická radnice, socha Jana
Žižky, kašna, měšťanské domy, děkanský kostel, Tržní náměstí,
náměstí Mikuláše z Husi, Kotnov a Bechyňská brána, středověké
opevnění, zmínka o Klokotech, kapli sv. Filipa a Jakuba, řece
Lužnici, vodní nádrži Jordán)
(nezahrnuje vstup do památkových objektů, jako je např. Husitské
muzeum, podzemní chodby, hrad Kotnov apod.)
český, německý, anglický jazyk

Trvání standardní prohlídky

1,5 hod.

Nadstandardní prohlídka

je možné objednat i delší prohlídku, přičemž účtujeme za každou
další hodinu 500,- Kč u prohlídky v českém jazyce nebo 800,- Kč
u prohlídky v cizím jazyce

Prohlídka zkrácená

za prohlídku kratší než 1,5 hod. je účtována stejná částka jako za
prohlídku standardní

Objednávka

prohlídku v českém jazyce je vhodné objednat min. 1 týden
předem, v cizích jazycích doporučujeme min. 2 týdny předem
nutné je zaslat objednávku na e-mailovou adresu:
infocentrum@mutabor.cz
nebo na adresu: Infocentrum Město Tábor, Žižkovo náměstí 2,
390 01 Tábor
objednávku Vám obratem potvrdíme

Počet osob ve skupině

1 – 45 os. (při vyšším počtu osob je potřeba objednat dva, event.
více průvodců)

Místo setkání s průvodcem

Infocentrum Město Tábor, Žižkovo nám. 2, (mimo otevírací dobu
před vchodem Infocentra); lze domluvit i jiné místo setkání,
ideálně poblíž hist. centra města (např. před Bechyňskou bránou
– parkoviště zájezdových autobusů pro výstup a nástup)

Platba

hotově v infocentru (před nebo po skončení prohlídky) nebo
fakturou

Cena prohlídky standardní

Doba prohlídky:

po celý rok

(vč. DPH):

o svátcích a ve
vybraných termínech
1. 1., Velikonoce (pá,
ne, po), 1. 5., 8. 5., 5.–
6. 7., 28. 9., 28. 10.,
17. 11., 23.–31. 12.

v českém jazyce

1,5 hod.

950 CZK

Každá další hodina
v cizím jazyce

1,5 hod.
Každá další hodina

1200 CZK
500 CZK

1350 CZK

1750 CZK
800 CZK

V případě, že je prohlídka delší než 1,5 hod., je možné si vybrat další objekty návštěvy, které se nacházejí
mimo historické centrum (např. barokní chrám Klokoty, Nové město - tř. 9. května, vilová čtvrť aj.)
Speciální prohlídka

více hodin

na základě vzájemné dohody

Stornopodmínky

zrušení závazně objednané prohlídky:
více než 1 den před uskutečněním prohlídky:
1 den před uskutečněním prohlídky:

0 % z celk. částky
50 % z celk. částky

v den uskutečnění prohlídky a v případě, že skupina nedorazí na
prohlídku vůbec:
100 % z celk. částky
V případě, že skupina dorazí se zpožděním, doba prohlídky se krátí o
dobu zpoždění, účtována bude plná cena. Pokud bude průvodce
souhlasit a uskuteční se prohlídka v celém rozsahu, bude skupině
naúčtována cena za nadstandardní prohlídku dle výše uvedeného
ceníku.

Změny oproti původní objednávce prohlídky:
Veškeré změny týkající se prohlídky je nutné nejprve oznámit e-mailem Infocentru města,
které tyto požadavky zkonzultuje s průvodcem a teprve pak potvrdí skupině jejich
umožnění včetně úpravy ceny. Pokud dojde ke změnám těsně před časem prohlídky, je
třeba je oznámit alespoň telefonicky v Infocentru, které posoudí, zda je možné změny
akceptovat a za jakých cenových podmínek. Sám průvodce není oprávněn rozhodnout o
změnách a ceně prohlídky.
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu
(Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).

