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P

EGRENSIS
BAD

WALDSASSEN

KOUPÁNÍ  ~ TOBOGÁN ~ SKOKY DO VODY ~ DĚTSKÝ BAZÉN
A MNOHO DALŠÍHO

Odpočinek u vody 
pro celou rodinu

Jednorázová 
vstupenka

20- bodová
vstupenka

50-bodová
vstupenka

100-bodová
vstupenka

Sezónní
permanentka

dospělí 3,00 € 13,00 €
každý vstup

za 4 body
(2,60 €)

29,00 €
každý vstup

za 4 body
(2,32 €)

50,00 €
každý vstup

za 4 body
(2,60 €)

75,00 €

od 17.00 2,00 € 13,00 €
každý vstup

za 3 body
(1,95 €)

29,00 €
každý vstup

za 3 body
(1,74 €)

50,00 €
každý vstup

za 3 body
(1,50 €)

žáci, učni, studenti 
(do 27 let), drži-
telé průkazu Juleika, 
těžce postižení, dr-
žitelé čestné karty s 
odpovídajícími do-
klady  

1,50 € 13,00 €
každý vstup

za 2 body
(1,30 €)

29,00 €
každý vstup

za 2 body
(1,16 €)

50,00 €
každý vstup

za 2 body
(1,00 €)

40,00 €

od 17.00 1,00 € 13,00 €
každý vstup

za 1 body
(0,65 €)

29,00 €
každý vstup

za 1 body
(0,58 €)

50,00 €
každý vstup

za 1 body
(0,50 €)

děti do 6 let vstup zdarma!

Rodinné sezónní permanentky pro manželské páry, samoživitele/-ky, 
osoby žijící ve společné domácnosti s dětmi do 18 let věku včetně 
(zjišťuje se dle údajů platných na začátku kalendářního roku) 

95,00 €

Rodinné sezónní permanentky pro manželské páry, samoživitele/-ky, 
osoby žijící ve společné domácnosti s dětmi nad 18 let věku 
(zjišťuje se dle údajů platných na začátku kalendářního roku)

105,00 € 

Školní třídy, za žáka 1,00 €

Vstupenky a bodové vstupenky lze využít jako jednodenní vstupenky!
Bodové vstupenky platí pro rok zakoupení a na další dva následující roky!

Otevírací doba
Za velmi nepříznivého počasí omezená otevírací doba!
Otevřeno od půlky května do poloviny září

Pondělí: 10:00 – 20:00
Úterý až neděle:  9:00 – 20:00

Lämmerstraße 39  ~  D-95652 Waldsassen
Telefon: +49 9632 916408 ~ Fax +49 9632 916409

Další aktuální informace naleznete na: 
www.foerderverein-freibad-waldsassen.de, www.waldsassen.de

n denně čerstvě připravená 
 pizza – i s sebou
n denně čerstvé saláty
n různé těstovinové pokrmy  
 a drobnosti k občerstvení

n domácí koláče a dorty

im Egrensis-Bad

Staňte se

členem Spolku

na podporu

koupaliště

Waldsassen, e.V.

Ceník koupaliště

Na Vaši návštěvu se těší
rodina Kreitmeierova
tel.: +49 171 5390580

O bavorských letních prázdninách je každou středu vstup pro děti do  
16 let zdarma.
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Relaxace, sport a zábava
na koupališti Egrensis-Bad
n	 bazén pro plavce o ploše 700 m2

n	 50 m soutěžní dráha

n	 bazén pro neplavce: 492 m2 

n	 sluneční terasa

n	 rozlehlá upravená louka na ležení

n	 plážový volejbal – stolní tenis

n	 obří houpačka

n	 66,5 m dlouhý tobogán

n	 bazény vyhřívané na 24° 

n	 parkování zdarma přímo u areálu koupaliště

n	 pouze 5 minut chůze od centra města a známých 

památek:

 n	bazilika, www.pfarrei-waldsassen.de

 n	klášterní knihovna, www.abtei-waldsassen.de

	 n	muzeum „Stiftlandmuseum“, www.waldsassen.de

 n	zážitková zahrada, www.kubz.de 

A pro naše malé 
vodníky
n	 dětské brouzdaliště o 95 m2  28°C

n	 vodní hry 

n	 vlastní upravená louka na ležení

n	 dětské hřiště

n	 přebalovací koutek


