
Praktické informace pro skupinové zájezdy a školní výlety v Muzeu čokolády a 

marcipánu v Táboře 

• Dostavte se prosím na exkurzi do muzea přesně ve smluvený čas a datum. Skupiny máme 

zorganizovány tak, aby byla prohlídka maximálně komfortní a skupiny se nerušily navzájem. 

Blízký či pozdní příchod může harmonogram dne narušit natolik, že nebudeme schopni splnit 

zcela Vaši rezervaci, případně budeme muset program Vaší návštěvy upravit. Stane-li se po 

cestě nějaká nepředvídatelná skutečnost, která opozdí Vaši exkurzi, volejte prosím na telefon 

381211784 a domluvte se s recepcí na úpravě vašeho programu.  

• Adresa muzea : Kotnovská 138, 390 01 Tábor, tel : 381 211 784. Muzeum se nachází 

v historickém centru města, 4 min. od hlavního Žižkova náměstí. 

• Cesta do muzea ( mapka znázorňuje Staré město včetně dalších atrakcí a parkingů) 

• Vlakem nebo linkovým autobusem : z nádraží pěšky cca 25 minut, nebo lze využít 

městské vnitřní linky č.60 nebo 61, která odjíždí z nádraží směr Žižkovo náměstí, kde 

vystoupíte a dojdete cca 4 minuty pěšky. Ukazatele do muzea jsou umístěny na 

sloupech veřejného osvětlení. 

• Zájezdový autobus : V docházkové vzdálenosti bohužel není parking pro zájezdové 

autobusy. Pro výstup a nástup skupiny využijte 2 míst u Kotnovské brány (na mapce na 

místě písmena A). Zde autobus může zastavit, skupinu vyložit, následně musí odparkovat 

k plaveckému či zimnímu stadionu a pak ve smluvený čas opět skupinu naložit. Na tomto 

místě NELZE PARKOVAT, ABY SE NEBLOKOVALA MÍSTA PRO DALŠÍ SKUPINY. Kompletní 

parkovací systém najdete také na : http://www.tstabor.cz/cs/mapy-parkovaciho-system-

mesta-tabor/17/ 

Od nástupního místa u Kotnovské brány je vzdálenost pro skupinu cca 5 minut 

chůze(viz. mapka ). 

 

http://www.tstabor.cz/cs/mapy-parkovaciho-system-mesta-tabor/17/
http://www.tstabor.cz/cs/mapy-parkovaciho-system-mesta-tabor/17/


• Po příchodu do muzea vyčkejte prosím instrukcí našeho personálu, který Vás rozdělí na 

menší skupinky tak, aby byl pohodlně realizován Váš program. Platba vstupného je vždy 

předem na recepci muzea.  

• Toalety jsou v muzeu umístěny v přízemí a v prvním patře.  

 

Pro školní skupiny : 

• Součástí muzea je čokolaterie, kde je možno zakoupit občerstvení, čokoládu, dorty, kávu 

apod. V muzeu není odpočinkový prostor  pro svačinu . Dle aktuálních objednávek je možné 

se domluvit na místě a děti nechat nasvačit v čokolaterii (platí především v zimních měsících). 

V letních měsících a teplejších dnech je možné pro tyto účely využít našeho dvorečku s 

kapacitou posezení pro cca 12lidí. 

• V muzeu je obchod se suvenýry a sladkostmi. Nezapomeňte upozornit děti na kapesné 

sebou.  

• Buďte prosím ostražití, v muzeu jsou interaktivní exponáty, které lze používat pouze 

v doprovodu dospělé osoby.  

• Fotografování je povoleno. 

 

 

 


