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TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD FÜSSING / BAD BIRNBACH* 
 

 pojeďte si udělat radost a odpočinout si od starostí běžných dnů 
 

Termín: 15. 10. 2022           12. 11. 2022*          17. 12. 2022    (vždy sobota)          

  

Cena: 750,- Kč    

                        

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

Návštěva termálních lázní Bad Füssing, v termínu od 12. 11. je alternativa i Bad 

Birnbach, výběr lázní dle Vaší volby. Zde se můžete příjemně zahřát a relaxovat v 

různých bazénech napájených termálním pramenem vyvěrající z hloubky 1000 metrů o 

teplotě 56 °C. Termální léčivá voda zde je ochlazována (např. i pro vytápění interiérů 

lázní) a v bazénech se pohybuje cca od 27 °C do 42 °C, bazény jsou venkovní i kryté. 

Vpodvečer zastávka na nákup, předpokládaný návrat do Plzně 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:  

Johannesbad    16,- EUR/os./celodenní skupinové vstupné (19,- EUR individuální) 

Therme 1          15,- EUR/os./celodenní skupinové vstupné (20,50 EUR individuální) 

Bad Birnbach    18,- EUR/os./5 hodin skupinové vstupné od 12 osob (nelze individuální)  

                         23,- EUR/os./5 hodin včetně sauny a wellness (nelze individuální) 

 

Pozn.: Bad Birnbach doprava za stejnou cenu jen od 12 zájemců 

           Europa Therme (individuální vstupné) 

 

 

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

Stod, Holýšov, Horšovský Týn, Draženov, Folmava. 

 

Informace ke vstupu do lázní: 

-  opatření a omezení pro vstupy do lázní zcela ZRUŠENY! 

-  o dalších možnostech vstupného – dětské, sauny, 5 hodinové vstupné obdržíte 

podrobněji v pokynech k odjezdu a u průvodkyně 

  

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

ruzkova@intertrans.cz  

  

       

 

https://www.badfuessing.com/cs/nase-leciva-voda/nase-leciva-voda

