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Od hlavního nádraží cca 1,5 km, 20 minut.
Od nádraží se vydejte po pěší zóně
v ul. Masarykova (směr nám. Svobody)
dokud nedojdete k dopravnímu uzlu na
ulici Česká. Z ulice Česká / Joštova cca
500 m, 7 min. Od ulice / zastávky MHD
Česká se vydejte po ulici Joštova směrem

Je umožněn celodenní průjezd na kole pěší
zónou v centru města, v areálu Otevřené
zahrady je naproti recepci k dispozici
parkování pro jízdní kola.

Pro pohodlné a bezstarostné zaparkování
doporučujeme využít jedno z nejbližších
veřejných placených parkovišť vzdálených
do 10 minut chůze.

MHD

PD Domini Park (z ulice Husova 14/16,
Brno) 700 m
JD Parking Brno (Rooseveltova 3) 950 m
PD Rozmarýn (Kounicova 2) 720 m

přes Komenského náměstí (Fakulta
sociálních studií MU) dokud se nenapojíte
na ulici Údolní. Po ulici Údolní se vydejte
směrem doprava, po 100 metrech po levé
straně ulice je vyznačen vchod do areálu
Otevřená zahrada.

Do areálu se dopravíte od nádraží tramvají
č. 4 (směr Nám. míru) s výstupem na zastávce Obilní trh. Cesta tramvají trvá přibližně 10 min. Odtud se areál nachází do
50 m (oranžová cedule Otevřená zahrada).
Z jiných míst je možné dorazit trolejbusem
č. 25, 26 s výstupem na zastávce Úvoz
nebo tramvajemi s výstupem na zastávce
Česká, odkud je v obou případech zahrada
vzdálená do 7 minut chůze.

Od r. 2018 platí v centru Brna nový systém
parkování. Otevřená zahrada leží v zelené
zóně B a parkování na ulici Údolní (a kolem
ní) je možné za 30 Kč/hod. (prvních 60 min.
zdarma).

