
Bad Füssing – zákaznická karte

Vaše vstupenka do

světa mnoha výhod
Služby našeho Lázeňského informačního centra

Lázeňské informační centrum Bad Füssing je Vaším kontaktním
partnerem, pokud máte dotazy ohledně naplánování
Vaší dovolené. Rádi Vám poskytneme veškeré informace a
budeme se snažit udělat Váš pobyt co možná nejpříjemnější.
Ovšem i Vaše podněty a přání jsou pro nás důležité.

• turistické informace / služby pro hosty

• zprostředkování rezervace pokojů a apartmánů

• prodej: cyklistických a turistických map, knih, suvenýrů z 
Bad Füssing,…

• prodej vstupenek na představení v Bgm.-Frankenberger-
Haus (na adrese Kurallee 15)

Jsme tu pro Vás:
Kur- & GästeService Bad Füssing 
(Lázeňské informační centrum)
Rathausstraße 8, 94072 Bad Füssing
Tel.: +49 (0) 8531 975-580, Fax: +49 (0) 8531 21367
E-Mail: tourismus@badfuessing.de
Internet: www.badfuessing.com

S tímto symbolem jsou přímo na 
místě bezplatné a doplňkové služby 
platnou zákaznickou kartou Bad 
Füssing označeny. 

Bad Füssing – zákaznická karte

V našich časopisech „Bad Füssing aktuell“ a „Was ist los“ najdete
program všech kulturních a jiných akcí, na které se může s platnou 
lázeňskou zákaznickou kartou vztahovat volné vstupné nebo jiné 
slevy. Následující piktogramy Vám usnadní hledání:

sleva ve výši 3,00 Euro  
na běžné vstupné

vstup zdarma/ 
úcast zdarma

působí a působí a působí
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Milý hoste,

je nám známo, že lázeňský poplatek je choulostivým tématem.
Podezření, že poplatek za lázeňský pobyt je skrytou daní za do-
volenou, která slouží k naplnění obecní pokladny, není novink-
ou. V Bad Füssing ale hosté nemají žádný důvod se kvůli tomuto 
poplatku zlobit. V porovnání s jinými lázněmi v Německu a 
Evropě obsazuje Bad Füssing přední pozice s jedním z nejnižších 
lázeňských poplatků a vynikajícími službami.

Volný výběr

To byste měli vědět jako naši hosté: 
S platnou zákaznickou kartou Bad Füssing máte každý den 
volný výběr mezi kulturou, sportem a zábavou. Použitím všech 
nabídek získáte úsporu více než 100, - € za týden.

100 €  zdarma týdně

Když sečteme dohromady všechny dostupné slevy a možnosti 
jak ušetřit v rámci týdenních nabídek, získáme služby v hodnotě 
více než 100 €. K tomu se přidají další doplňkové výhody jako 
třeba možnost podívat se jak vypadají kurzy ve fi tness studiu ve 
volné přírodě biovital® BewegungsParcours, mimořádné koncer-
ty a výlety do přírody.

Výhody, které Bad Füssing vám dále nabízí: Možnost bezplat-
ného parkování ve veřejných podzemních garážích a procházky 
v rozlehlých parcích. Ještě není započítáno je: Bezplatné využití 
místní autousové dopravy.  

Vaši osobní zákaznickou kartu obdržíte hned v den příjezdu v 
místě Vašeho ubytování. S ní opravdu ušetříte. Využijte mnohých 
výhod, které se Vám v rámci lázeňského poplatku nabízejí a uži-
jte si svůj pobyt v Bad Füssing – ve Vašem centru zdraví v srdci 
bavorské termální a golfové oblasti. 

Využijte výhod 
zákaznické karty
(lázeňská karta, občanská & roční lázeňská karta)

Zdarma:
• vstup na všechna představení lázeňského orchestru

• vstup na odpolední a večerní taneční zábavu

• vstup na různé přednášky a veřejná čtení, …

• účast na cyklistických a pěších programech Lázeňského
informačního centra s průvodcem

• účast na každodenní ranní gymnastice v gymnastickém sále, 
na adrese Inntalstraße 1 (od pondělí do pátku, kromě svátků)

• účast na vítání nových hostů

• možnost zábavy u venkovních her v lázeňském a rekreačním parku:
šachy a boccia

• možnost návštevy čítárny v hlavní lázeňské budově s přibližně 150
novinovými tituly z celého Německa

• používání místní a lázeňské autobusové dopravy dle jízdního řádu a 
také využití „Autobusu na objednávku Bad Füssing“ (tel. 08531 94490)

• po obdržení zákaznické karty je na většině parkovacích míst parkování
na 6 hodin zdarma - po vytažení časového lístku z parkovacích 
automatů!

• 1x volný vstup do casina Bad Füssing (velká a malá hra)

• 1x tréninková jednotka v jedinečném fi tness studiu ve volné přírodě

    biovital® BewegungsParcours (je nutné se nejprve přihlásit v

    Gesundheit ServiceCenter, v Rathausstraße 8)

Slevy:  
• vstup na různé akce 

• při koupi cyklistické mapy v infocentru                                         

• do muzea Oberhaus v Pasově (50%)

Další výhody jen se lázeňskou a 
zákaznickou kartou Bad Füssing:
• pozvánka na setkání na počest stálých hostů (od patnáctého pobytu)

• Therme Eins:   
 - při koupi vstupenky na  5 hodin obdržíte € 1.00 sleva

 - při koupi denní vstupenky obdržíte € 1.00 sleva

• Europa-Therme - prodloužený vstup do lázní o 30 minut

• zakoupení PassauRegioCard a mnoho dalších slev u našich partnerů 
(muzea atd.)

100 Euro zdarma za týden

(lázeňská karta, občanská & roční lázeňská karta)


