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27. Festival otevřených sklepů - Jaro na Kyjovsku
25. – 26. 4., Kyjov, Milotice, Vlkoš, Bzenec, Vracov

Tento rok festival zavítá na Kyjovsko, které je známé jako kraj 
lidových písní, krojů a... právě vína. Na návštěvníky čeká 30 
otevřených sklepů a krajové speciality. 

 otevrenesklepy.cz

Brněnský Majáles
1. 5., Brno

Průvod s živým doprovodem kapel, tradiční volba krále a královny 
a bohatý hudební i doprovodný program, to je Majáles open-air 
festival.

 brno.majales.cz

Slavnost odemykání Baťova kanálu
1. 5., Hodonín, Petrov, Strážnice, Veselí nad Moravou

1. května tradičně proběhnou akce spojené se zahájením plavební 
sezóny na Baťově kanálu a řece Moravě. Otevírání i doprovodné 
akce zažijete ve všech větších přístavech. 

 batacanal.cz

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC
květen, Brno

Jedinečná šance prožít noc plnou nevšedních zážitků! Brány 
muzeí, galerií a dalších kulturních center v Brně i okolí vám brány 
otevřou od šesté hodiny večer do půlnoci. 

 brnenskamuzejninoc.cz

Valtické vinné trhy 
8. – 9. 5., Valtice

Nejstarší celostátní soutěž vín v ČR. Až 800 výstavních vzorků 
od 150 vinařů z České republiky, Slovenska a Rakouska na jednom 
místě hodnotí profesionální degustátoři. 

vinnetrhy.cz

SLAVNOSTI 
MANDLONÍ A VÍNA
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JazzFest Znojmo
17. 1. – 26. 2., Znojmo

JazzFest Znojmo přiváží světové jazzmany do Znojma. 13. ročník 
oblíbeného jazzového festivalu jsme pro vás připravili s nadšením 
pro hudbu a víno – dokonale spolu ladí!

 jazzfestznojmo.cz

Zimní otevřené sklepy a kopání písku pro Vídeň
18. 1., Nový Šaldorf - Sedlešovice

Vinaři v Novém Šaldorfu otevírají v lednu sklepy k degustaci vín 
tradičních i netradičních, lehce ohřívaných ve vodní lázni – 
nevšedním způsobem tak vynikne vůně a chuť.

 saldorfske-sklepy.cz

Slavnosti moravského uzeného a vína
29. 2. – 1. 3., Hrad Veveří

8. ročník kulturně-gastronomické akce, kde degustujete uzené, 
zvolíte nového „král uzenářů“, ochutnáte vína z malých rodinných 
vinařství. K tomu hudba a hry pro děti. 

moravskeuzene.cz

DNY JIHOMORAVSKÉ KOSMONAUTIKY
březen, Hvězdárna a planetárium Brno

Dny jihomoravské kosmonautiky zkombinují akce pro veřejnost, 
nadšence do vesmíru, odborníky i byznysmeny. Těšte se na 
hackatony, přednášky, happeningy... 

hvezdarna.cz

JAZZ FEST Brno  
15. 3. – 9. 6., Brno

Mezinárodní hudební festival s hvězdami světové jazzové scény, 
s progresivními hudebníky z nastupující generace a výběrem toho 
nejzajímavějšího z domácí jazzové scény. 

jazzfestbrno.cz

Slavnosti mandloní a vína 
28. 3. – 29.3., Hustopeče

Chcete vidět, jak kvete největší mandloňový sad ve střední 
Evropě? Přivítejte jaro, první teplé dny a ochutnejte dobroty 
na Slavnostech mandloní a vína v Hustopečích!  

slavnosti-mandloni.cz

Mezinárodní festival divadelních her - Encounter
31. 3. – 4. 4., Brno

Festival divadelních škol je prostorem pro setkávání studentů, 
pedagogů a divadelníků. Každým rokem prestižnější, účast 
souborů divadelních škol z celého světa bohatší.  

 encounter.cz

Ze sklepa do sklepa
4. 4., Velké Bílovice

Největší vinařská akce, během níž putujete po sklípcích 
a degustujete v jednotlivých vinařstvích. Samozřejmě vás čeká 
i něco dobrého na zub a kulturní program.

 velkobilovictivinari.cz

Fašanky, fašanky, Velká noc ide…            
4. – 5. 4., Skanzen Strážnice

Program přibližuje zvyky ze Slovácka od počátku postního 
období do Velikonoc – vynášení smrtky, nošení létečka, pletení 
velikonočních pomlázek, malování kraslic i další. 

skanzenstraznice.cz

Minerály a drahokamy v Tišnově 
24. – 26. 4., Tišnov

Minerál Tišnov je jedna z největších burz v ČR už 40 let. Místo 
setkání sběratelů a fandů mineralogie nabízí horu minerálů, 
šperků a kamenů všech barev i velikostí.

mineraltisnov.cz
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MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ 
FESTIVAL STRÁŽNICE

Zahájení turistické sezóny v Pasohlávkách 
8. – 9. 5., Merkur Pasohlávky

Jubilejní 20. ročník hudebního festivalu plného zábavy, stánků 
a vína. Letošní ročník předvede mnoho skvělých hudebních 
interpretů – Kali, The Backwards, Rednex, Turbo… 

 kemp-merkur.cz

Slavnosti města Mikulova
15. – 17. 5., Mikulov

Tradiční kulturní akce v Mikulově. Historické ukázky života předků, 
vystoupení místních souborů, přehlídka dětských cimbálových 
muzik, ochutnávky vín, gastrospeciality. 

 mikulov.cz

Divadelní svět Brno    
21. – 26. 5., Brno

Žánrově pestrá prohlídka od činohry po pohybové divadlo, 
od klasických her po alternativní performance. Přehlídku doplní 
výstavy, workshopy, dětské dílny a koncerty. 

  divadelnisvet.cz

Slavnosti chřestu a vína   
22. – 24. 5., Ivančice

Ochutnávka chřestových pochoutek, kuchařská show, tradiční 
trhy, ochutnávka vín. A jako nášup hudební a taneční vystoupení, 
dechová a cimbálová muzika, tvořivé dílny. 

slavnostichrestu.cz

Vínománie 2020 - přehlídka moravských vín
22. – 30. 5., Brno

Přehlídka moravských vín – Vínománie 2020 představí na náměstí 
Svobody výběr kvalitních vinařství. Doplní ji řemesla a dárkové
zboží, občerstvení a farmářské produkty.

 fb.com/slavnostivinabrno

EURO BIKE FEST  
28. – 31. 5., Merkur Pasohlávky

Víkend zábavy a vzrušení pod heslem: MOTORCYCLES, 
EXTREME SPORTS, ROCK & ROLL. Největší a nejnavštěvovanější 
moto-festival v Česku! „Rebelskej fesťák“ jak má být.

eurobikefest.cz

IGNIS BRUNENSIS 2019    
29. 5. – 21. 6., Brno

Světová soutěž ohňostrojů s festivalem zábavy. Čtyři soutěžní 
ohňostroje na hladině Brněnské přehrady plus exhibiční 
ohňostrojné show v centru Brna nad hradem Špilberk.  

ignisbrunensis.cz

Krumlovské pivní slavnosti  
5. 6., Moravský Krumlov

Nádvoří zámku v Moravském Krumlově ožije pivním festivalem. 
Milovníci piva vychutnají svůj oblíbený nápoj – v souhře s bohatým 
hudebním programem rockových kapel.  

meksmk.cz

Noc kostelů      
5. 6., Jihomoravský kraj

Tradiční událost, během které můžete navštívit v noční atmosféře 
nejen kostely. Také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, 
kůry a další běžně nedostupná místa.  

nockostelu.cz

Slavnosti břeclavského piva 2020  
5. – 6. 6., Břeclav

Dva dny plné hudby, piva, jídla a skvělých hudebních interpretů. 
Jarek Nohavica, Tři sestry, Rybičky 48, Tomáš Klus, Horkýže Slíže, 
Cocotte Minute, Pokáč, POLEMIC a jiní. 

slavnostibreclavskehopiva.cz

Podluží v písni a tanci  
5. – 7. 6., Tvrdonice

Spolu s lidovými muzikami přijíždějí účinkující v tradičních lidových 
krojích, aby návštěvníkům předvedli lidové písně, zvyky, obřady 
i své umění ve zpěvu a cifrování. 

slavnosti-tvrdonice.cz 

Čarovné tóny Macochy  
10. – 14. 6., Moravský kras

Hudební festival, který vás zavede do podzemí a přenese do 
magického prostředí jeskyní Moravského krasu. Koncerty různých 
hudebních žánrů umocní světelná animace.   

carovnetonymacochy.cz

Pivní slavnosti Znojmo  
13. 6., Znojmo

Šestý ročník Pivních slavností, kde zlatý mok poteče proudem 
a našlapaný hudební program roztančí dobrou náladu. Těšte se 
na přehlídku pivovarů nejen ze Znojemska! 

znojemskabeseda.cz

Morava Park Fest   
20. 6., Blansko

Hudební festival v zámeckém parku, kde vystoupí hvězdy české 
populární hudby. Součástí festivalu je doprovodný program 
i pestrá nabídka street food a nápojů. 

 moravaparkfest.cz

Mezinárodní folklorní festival Strážnice
25. – 28. 6., Strážnice

Návštěvníci i členové desítek folklorních souborů z ČR i zahraničí 
každoročně zaplaví Strážnici působivou krásou lidových krojů 
a tradic, lidových písní i tanců.  

festivalstraznice.cz
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GRAND PRIX 
ČESKÉ REPUBLIKY

Bučovice 1645
26. – 27. 6., Bučovice

Přijďte na městské slavnosti do Bučovic! A zažijete historický 
jarmark, dobývání zámku, soutěže pro děti, vystoupení bubeníků, 
ukázky vojenského ležení, večer ohňostroj. 

fb.com/bucovice1645

Veteránfest Slavkov 
27. 6., Slavkov u Brna

Prvorepubliková atmosféra, stovky krásných vozidel, ženy 
v šik dobových kostýmech, doprovodný program. To je divácky 
oblíbený sraz historických automobilů a motocyklů.  

veteranfest.cz

Unijazz Boskovice 2020 
2. – 5. 7., Boskovice

28. ročník multižánrového kulturního festivalu pořádaný 
na podporu starobylé židovské čtvrti v Boskovicích. Koná se 
v historickém jádru města s jedinečným geniem loci...  

boskovice-festival.cz

Velkopavlovické meruňkobraní
4. 7., Velké Pavlovice

Velké Pavlovice? Město vína a meruněk! Dorazte na 7. ročník 
Velkopavlovického meruňkobraní s ochutnávkou meruňkových 
specialit i pojídání rafinovaně jednoduchých belešů. 

velke-pavlovice.cz

Festival v Dambořicích 
3. – 5. 7., Dambořice

Soutěžní festival folklórních souborů Dambořice připravil pořady, 
které mají diváky nejen pobavit, ale také představit kulturu z jiných 
regionů nebo států. Děti vítány!  

festivaldamborice.cz

Hudební festival Znojmo 2020
9. – 26. 7., Znojmo

Podmanivá nálada letního Znojma v kombinaci se špičkovými 
umělci, vyhlášenými víny a přátelskou atmosféru dělá 
z Hudebního festivalu Znojmo událost světového formátu.  

hudbaznojmo.cz

Meruňkobraní v Židlochovicích
11. 7., Židlochovice

Letošní meruňkobraní nabídne množství kulinářských požitků, 
jarmark čerstvých meruněk, meruňkový džem přímo z kotle. 
A ano, nebude chybět soutěž v pojídání meruněk. 

merunkobrani.cz

Horňácké slavnosti 2020
16. – 19. 7., Velká nad Veličkou

Tradiční slavnosti, které se konají každý rok ve Velké nad Veličkou 
a v Kuželově – ukazují zemitý, neopakovatelný folklór regionu 
Horňácka na moravsko-slovenském pomezí.  

obecvelka.cz | slovacko.cz

XI. Festival Národů Podyjí
17. – 19. 7., Mikulov

21. ročník festivalu Národy Podyjí uvidíte na mikulovském náměstí. 
Kulturní a kulinářské představení rozmanitých národností, které 
žijí pospolu v regionu Podyjí. 

narodypodyji.cz

Setkání pivovarů v Rosicích
18. 7., Rosice

15. ročník se uskuteční opět v prostředí rosického zámku. Bohatá 
kulturní pěna na smršti zajímavých piv vás čeká i v letošním roce. 
Připravujeme i novinky a vychytávky. 

pivovarrosice.cz

LETNÍ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL
24. 7. – 9. 8., Brno

Letní olympijský festival proběhne ve stejných dnech jako 
olympiáda v Tokiu! Přijďte si od 24. července do 9. srpna 2020 
na vlastní tělo otestovat pestrý mix sportů. 

olympijskyfestival.cz

Přehrady Fest - Vranovská pláž
31. 7. – 1. 8., Vranov nad Dyjí

Dvoudenní hudební festival pro celou rodinu. Kromě vystoupení 
populárních kapel je to především víkend plný aktivit, zážitků 
a vodních radovánek – prostě prázdniny! 

prehradyfest.cz 

Slavnosti okurek
7. 8., Znojmo

Slavnost nabízí tradiční okurkový trh, gastronomické menu, 
soutěže o nejlepší nakládanou okurku rychlokvašku i veselou 
soutěž v plnění zavařovacích sklenic okurkami. 

znojemskabeseda.cz

Monster Energy Grand Prix České republiky
7. – 9. 8., Moravský okruh, Ostrovačice - Brno

Mistrovství světa silničních motocyklů je největší a nejprestižnější 
akcí v ČR. Letitá tradice i hvězdy mistrovství světa přilákají každý 
rok desítky tisíc fanoušků. 

czechgp.com

Svatovavřinecké slavnosti Hodonín 
7. – 10. 8., Hodonín

Jedna z největších kulturních akcí v Hodoníně. V pátek se těšte na 
hudební večer. Sobota bude patřit svatovavřineckému jarmarku. 
A neděli zasvětíme hodové zábavě.
 

hodonin.eu
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ZNOJEMSKÉ 
HISTORICKÉ VINOBRANÍ

Rajská Břeclav - Slavnosti rajčat  
15. 8., Břeclav

Oslavíme 7. ročník břeclavských Slavností rajčat! Na oslavách 
rajčete – coby typické plodiny pro Břeclav a okolí – se těšte 
na gourmet variace tohoto červeného zázraku.   

dobreclavi.cz

Maraton hudby Brno 
srpen, Brno

Multižánrový hudební festival = nepřetržitý tok živých profesionálních
i amatérských hudebních produkcí. Z nejrůznějších žánrů po celém
Brně si vyberte svou srdcovku...

maratonhudby.cz

Boskofest 2020  
22. 8., Boskovice

Už se těšíte na třetí ročník hudebního festivalu na zámku 
Boskovice? Zahrají a zazpívají hudební interpreti jako Jelen, Dara 
Rolins, Slza, Hana Zagorová a mnoho dalších.  

boskofest.cz

Slavnosti chleba  
5. 9., Slup

16. ročník setkání folklorních souborů z celé jižní Moravy. Program 
tradičně doplňuje krásný jarmark s ukázkami původních řemesel, 
které si můžete rovnou sami vyzkoušet.  

slup.cz/slavnostichleba

Bylinkové slavnosti v Čejkovicích  
5. 9., Čejkovice

1. září se otevřou brány všem milovníkům bylinek a koření. 
11. ročník Čejkovických bylinkových slavností bude dnem plným 
ochutnávek, opojných vůní, zajímavého povídání. 

sonnentor.com

Znojemské historické vinobraní  
11. – 13. 9., Znojmo

Slavnosti vína a burčáku, přehlídka hudby, tance. Plus kostýmová 
podívaná v centru královského města Znojma, rytířské turnaje, 
velkolepý královský průvod i ohňostroj.  

znojemskevinobrani.cz

Pálavské vinobraní 
11. – 13. 9., Mikulov

Populární festival vín, gastronomie a kultury – s prestižní vinařskou 
soutěží a exkluzivním uměleckým programem – zažijete i letos 
o druhém zářijovém víkendu.  

palavske-vinobrani.cz | mikulov.cz

Strážnické vinobraní  
12. 9., Strážnice

Přijďte se pokochat slavnostním krojovaným průvodem! Bude 
jarmark tradičních lidových výrobků, gastronomických specialit 
a otevřená vícha se skvělými víny a burčáky.

 straznice-mesto.cz/straznicke-vinobrani/d-1150

Česnekové slavnosti v Rosicích
12. 9., Rosice

Rosice o tomto víkendu zavoní česnekem. Bohatý program 
doplní řemeslný jarmark a prodej tuzemského česneku, výrobků, 
dekorací i dobrot z něho. Prostě víkend, co má říz. 

cesnekovky.com

Oslavanské historické slavnosti 
12. – 13. 9, Oslavany

Rytířský turnaj na počest královského páru krále Přemysla Otakara I.
a královny Konstancie, vystoupení kejklířů a muzikantů, dobové 
tržiště s historickými řemesly.

ohis.oslavany.info

IX. Krumlovské burčákobraní 
19. 9., Moravský Krumlov

Devátý ročník Krumlovského burčákobraní je opět slavností vína, 
burčáku, piva, zpěvu a gastronomických specialit. K tomu si 
po celý den užijete bohatý doprovodný program. 

krumlovskeburcakobrani.cz

Pivní pouť Černá Hora
19. 9., Černá Hora

Přijďte nejen na skvělé černohorské pivo, černohorské limonády, 
ale také na bohatý hudební program, prohlídky pivovaru nebo 
příjemnou komentovanou degustaci. 

fb.com/pivnipout

Slavnosti tuřanského zelí Tuřany
19. 9., Brno-Tuřany

Pro každého něco: soutěže o Tuřanského siláka, Zelňákův víceboj 
pro děti, velký doprovodný program, ochutnávka vín a zelňačky, 
ohňová show, hudební koncerty. 

turany.cz/slavnosti-zeli

XXVIII. Hrnčířský jarmark v Kunštátě 
19. – 20. 9., Kunštát

I letos v září zaplní náměstí Krále Jiřího v Kunštátě dobré dvě
stovky stánků s hrnčířskou keramikou od výrobců z celé ČR 
i zahraničí, k tomu bohatý kulturní program. 

 kunstat-mesto.cz/hrncirsky-jarmark

Břeclavské svatováclavské slavnosti 
25. – 27. 9., Břeclav

Kulturní akce, jak má být – tradiční jarmark lidových řemesel, 
taneční zábava, multižánrová přehlídka kapel, krojový průvod 
městem, hodová zábava s dechovou hudbou. 

dobreclavi.cz
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BRNĚNSKÉ 
VÁNOCE

Husí slavnosti Boskovice
26. – 27. 9., Boskovice

V parku u Zámeckého skleníku navštivte trh lidových řemesel. 
K mání budou nejrůznější tradiční výrobky, produkty související 
s ročním obdobím a... samozřejmě husami. 

husi-slavnosti.cz

Půlmaraton Moravským krasem 
28. 9., Moravský kras

Jeden z nejkrásnějších půlmaratonů v republice, jehož trasa vede 
podél říčky Punkvy do centra Moravského krasu k Punkevním 
jeskyním. Běh doprovodí kulturní program. 

blanenskypulmaraton.cz

7. ročník Mezinárodního festivalu Janáček Brno 
28. 9. – 16. 10., Brno

Mezinárodní hudební festival Janáček Brno patří k nejexkluzivnějším
akcím svého druhu u nás i v Evropě. Pečuje o umělecký odkaz 
jednoho z největších českých skladatelů. 

janacek-brno.cz

Valtické vinobraní 
2. – 3. 10., Valtice

Nejočekávanější akce v srdci Lednicko-valtického areálu! 
Slavnost vína, burčáku a dobré nálady. Náměstí se stane 
otevřenou ochutnávkou tradičních i krajových dobrot.  

fb.com/valtickevinobrani

26. Burčákové slavnosti
1. – 3. 10., Hustopeče

Oslavy sladkého bouřlivého moku v Hustopečích doplní dávka 
svébytného humoru a recese. Dozvíte se mimo jiné, co je to 
horenská rada, buráčková policie a podzemní vojsko.  

burcakoveslavnosti.cz

Pochod slováckými vinohrady
3. 10., Hodonín, Dolní Bojanovice, Nechory u Prušánek

Klub českých turistů Hodonín ve spolupráci s městem 
Hodonínem, regionem Podluží a Českou unií sportu pořádá 
tradiční, letos už 44. ročník Pochodu slováckými vinohrady.  

kct.cz

Putování slováckým vinohradem
10. 10., Mutěnice

Už 44. ročník tradičního putování sklepními uličkami v Mutěnicích. 
Dle sil můžete pokračovat v pochodu směrem na Dubňany, poté 
do osady vinných sklepů Šidleny u Milotic.  

mutenice.cz

Výlov rybníka Olšovec
24. – 25. 10., Jedovnice 

I letos v říjnu proběhne tradiční výlov rybníka Olšovce. Můžete si 
koupit jedovnického kapra i jiné čerstvé ryby na hrázi nebo 
na místě ochutnat rybí speciality.

jedovnice.cz

Svatý Martin na Hustopečsku
14. – 15. 11., Hustopeče, Rakvice, Zaječí, Přítluky a Starovice

28. Festival otevřených sklepů se vrací na Hustopečsko! Bude 
na vás čekat 30 otevřených sklepů, degustace vín, doprovodný 
kulturní program a lákavé krajové speciality.  

otevrenesklepy.cz

Vítání sv. Martina
5. – 8. 11., Blansko

Historický průvod pod velením sv. Martina na bílém koni, 
gastrofestival s kulturním programem, ochutnávka vín, jarmark 
s tradičními řemesly, dětský světýlkový průvod.  

martin.blansko.cz

Svatomartinský Mikulov
6. – 15. 11., Mikulov

Na tradiční akci opět přijede svatý Martin s družinou. Projděte 
se po svatomartinském jarmarku, ochutnejte svatomartinská 
a mladá vína, gastronomické speciality atd. 

mikulov.cz

VIN(N)OSTI SVATÉHO MARTINA
12. – 15. 11., Brno

Svatomartinské slavnosti na náměstí Svobody v Brně prezentují 
svatomartinská a mladá vína nejen jihomoravských vinařství. 
Na jednom místě tak ochutnáte letošní první vína. 

fb.com/vinnostisvatehomartina

215. výročí bitvy u Slavkova
27. – 29. 11., Slavkov u Brna

Vzpomínková akce jako připomínka bitvy u Slavkova 1805 – 
uvidíte vojáky v dobových uniformách, parádní rekonstrukci bitvy, 
manévry, ohňostroj, řemeslný jarmark a tak dále.  

zamek-slavkov.cz | 1805.cz 

Znojemský advent
29. 11. – 22. 12., Znojmo

Přijďte se nakazit adventní atmosférou! Vánoční koncerty, 
horké punče i svařák, dílničky pro děti, tržiště, dětmi nazdobené 
stromečky, živá zvířátka a dokonce zimní kino. 

znojemskabeseda.cz

Brněnské Vánoce
listopad – prosinec, Brno

Brněnské vánoční trhy? Parádní místo setkávání s blízkými. 
Kouzelná atmosféra, živá hudba, gastronomie, zábava pro rodiny 
– třeba kluziště pod širým nebem. A nejen to… 

brnenskevanoce.cz

Změna termínů a programů vyhrazena.
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Mezinárodní den průvodců   

23. – 24. 2., Brno

Tradiční Mezinárodní den průvodců nabídne široký výběr 
tematických prohlídek města Brna s kvalifikovanými 
průvodci.  

 www.ticbrno.cz

7. slavnosti moravského uzeného a vína
2. - 3. 3., Hrad Veveří

Slogan akce „neznám lepší moravskou symfonii než uzené 
a víno“ mluví za vše. Návštěvníci zvolí „krále moravských 
uzenářů“ tak, že ochutnají stovky specialit přítomných 
uzenářů a k tomu vína rodinných moravských vinařství 
i speciální piva.

www.moravskeuzene.cz

JazzFest Brno  

13. 3. – 30. 4., Brno

Mezinárodní jazzový festival, jehož součástí jsou nejen 
koncerty známých jazzových hvězd z Evropy i ze zámoří, 
ale i menší akce brněnské klubové scény.    
    

www.jazzfestbrno.cz

Slavnosti mandloní a vína  
23. 3., Hustopeče

Zažijte jedinečný foodfestival ve městě, které se pyšní 
největším mandloňovým sadem ve střední Evropě. 
Pokochejte se pohledem na kvetoucí mandloně, projděte 
se vinicemi, ochutnejte naše nejlepší vína a nejoriginálnější 
mandlové pochutiny od mistrů ve svém oboru!

www.slavnosti-mandloni.cz
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Centrála cestovního ruchu 
- Jižní Morava, z.s.p.o.

Radnická 2, 602 00 Brno

www.ccrjm.cz
www.jizni-morava.cz

e-mail: info@ccrjm.cz
Tel.: +420 542 427 170 
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