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ZA KOUZLEM VÁNOC DO PASOVA, LÁZNĚ BAD FÜSSING 
 

 
 pojeďte si udělat radost a odpočinout si od starostí běžných dnů 
 návštěva adventního Pasova, města na soutoku 3 řek 
 odpolední zahřátí v termálních lázních Bad Füssing 
 podvečerní zastávka na nákup v obchodní zóně (Aldi, Norma, Netto, aj.) 

 
 

Termín: 3. 12. 2022   (sobota) 

 

Cena: 850,- Kč 

 
PROGRAM: odjezd z Plzně v 6.45 hod. (z Prahy 5.30 hod.), nástup možný i dále na trase. Dopoledne 

příjezd do Pasova, města na soutoku tří řek. Nejdříve zastávka na vyhlídce u pevnosti Veste 

Oberhouse, poté návštěva centra Pasova, kde se můžete vydat na nenáročnou romantickou 

procházku k soutoku tří řek Dunaje, Innu a Ilzu. Každý se určitě rád projde malebným historickým 

centrem, jehož dominantou je Dóm sv. Štěpána s největšími varhanami na světě a budete mít 

možnost je slyšet v poledne při krátkém adventním koncertě. Před dómem se konají i malebné 

adventní trhy, kde můžete ochutnat tradiční bavorské speciality, zhlédnout ukázky lidových řemesel 

nebo si koupit některý z typických místních produktů. Kdo si bude přát raději nakupovat, může si zajít 

do nákupní zóny Nibelungen. Po poledni přejedeme do nedalekých termálních lázní v Bad 

Füssing, navštívíme lázně Johannesbad, možnost individuální návštěvy Therme 1 nebo Europa 

Therme. Zde se můžete příjemně zahřát a relaxovat v různých bazénech napájených termálním 

pramenem vyvěrající z hloubky 1000 metrů o teplotě 56 °C. Teplota vody v bazénech se pohybuje od 

27 °C do 41 °C, bazény jsou venkovní i kryté. Více informací o Bad Füssing a lázních Johannesbad zde. 

Podvečerní zastávka obchodní zóna v Pockingu, předpokládaný příjezd do 22.00 hod. 

 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, DVD, 

bar), služby průvodce. 

 

Příplatky: cestovní pojištění + 25,- Kč.  

 

Doporučená částka na vstupy: 20,- EUR. 

 

Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň a dále na trase 

Chotěšov, Stod, Holýšov, Horšovský Týn, Draženov, Folmava. 

 

Budeme se moc těšit na setkání s vámi a v případě zájmu zasílejte objednávky na email: 

ruzkova@intertrans.cz 

 

 

     
     

https://www.johannesbad-therme.de/
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