
Relaxační bazén Zwiesel

Otevírací doba & ceník

Mimo bavorské školní 
prázdniny

Během bavorských a 
baden-württemberských 

letních  prázdnin

Během ostatních 
bavorských školních 

prázdnin

Pondělí zavřeno 
(ve svátek otevřeno) 11.00 - 20.00 hod. zavřeno 

(ve svátek otevřeno)

Úterý zavřeno 
(ve svátek otevřeno) 11.00 - 20.00 hod. 11.00 - 20.00 hod.

Středa 12.30 - 20.00 hod. 11.00 - 20.00 hod. 11.00 - 20.00 hod.

Čtvrtek 12.30 - 20.00 hod. 11.00 - 20.00 hod. 11.00 - 20.00 hod.

Pátek 12.30 - 20.00 hod. 11.00 - 20.00 hod. 11.00 - 20.00 hod.

Sobota 11.00 - 18.00 hod. 11.00 - 18.00 hod. 11.00 - 18.00 hod.

Neděle a 
svátky 11.00 - 18.00 hod. 11.00 - 18.00 hod. 11.00 - 18.00 hod.

Ceník
Plavecký bazén 
vč. venkovního 
prostoru

Řádný tarif Zvýhodněný tarif

Dospělí Mladiství 1

Zlevněné 2
Rodinné 
vstupné  3

1 hodina 4,00 € 2,00 €   9,00 €

každá další 
hodina 1,00 € 0,50 €   2,00 €

6 hodin a více 9,00 € 4,50 € 19,00 €

Bonusové karty
(záloha na kartu 5,00 €)

50,00 € (sleva 5%)

200,00 € (sleva 10%)

300,00 € (sleva 15%)

Uzavření pokladny a nejpozději možný vstup: 1 hodinu před koncem otevírací doby. 
Venkovní prostor otevřen každoročně 1.5. - 15.10. , v období 16.10. - 30.4. uzavřen. 
1 Mladiství      Osoby ve věku 6 až 18 let.
2 Zlevněné      Žáci, studenti, spolková dobrovolná služba, těžce tělesně postižení (100%),
                        obyvatelé Zwieselu a hosté s Nationalpark-Card. 
                       Vždy pouze po předložení platného průkazu. 
3 Rodinné       2 dospělí s max. 3 dětmi (do 15 let) nebo 1 dospělý s max. 4 dětmi (do 15 let).
Německý čestný průkaz Sleva 10% na řádný tarif.
Zdarma          Děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby, průvodce těžce tělesně postižené 
                        osoby (pokud je v průkazu uvedeno: průvodce, bezmocnost nebo slepota) a 
                        hosté s aktivCARD Bayerischer Wald (3 hod.), osoby v den svých narozenin 
                        (bez ohledu na věk) s platným průkazem totožnosti.
24.12. Štědrý den zavřeno, 31.12. Silvestr od 16.00 hod. zavřeno. Zm
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Otevírací doba & ceník

Otevírací doba Letní sezona 
15. května - 15. října

Zimní sezona 
16. října - 14. května

Pondělí zavřeno (i ve svátek) 11.00 - 23.00 hod.

Úterý 12.00 - 22.00 hod. 11.00 - 23.00 hod.

Středa 12.00 - 22.00 hod. 11.00 - 23.00 hod.

Čtvrtek 
(Dámská sauna)

12.00 - 22.00 hod.
(ve svátek smíšená sauna)

11.00 - 23.00 hod.
(ve svátek smíšená sauna)

Pátek 12.00 - 22.00 hod. 11.00 - 23.00 hod.

Sobota 12.00 - 22.00 hod. 11.00 - 23.00 hod.

Neděle 12.00 - 22.00 hod. 11.00 - 23.00 hod.

24.12. Štědrý den zavřeno, 31.12. Silvestr od 16.00 hod. zavřeno.
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Dlouhá sauna-noc

Každý poslední pátek v měsíci se koná Event-pátek otevřeno do 01.00 hod. v noci! 
 TIP!

Relaxační bazén Zwiesel & Bayerwald-Sauna Zwiesel
Badstraße 4-6, 94227 Zwiesel, Tel. +49 9922 501040

www.erholungsbad.zwiesel.de
www.bayerwaldsauna.zwiesel.de

Bayerwald-Sauna Zwiesel

Ceník Letní sezona  Zimní sezona  *Záloha na kartu 5,00 €
**Upozornění: Sezonní karty 
jsou platné vždy jen v  dané 
sezoně a jen během otevírací 
doby pokladny; opravňují drži-
tele k jednomu vstupu denně; 
přerušení pobytu v sauně není 
možné. Karty jsou platné jen 
s  fotografií držitele a jsou ne-
přenosné. 

Celodenní 
vstupné 14,50 € 15,50 €

Stříbrná karta 
(10 vstupů) 125,- €* 132,- €*

Zlatá karta 
(25 vstupů) 290,- €* 310,- €*

Sezonní karta** 260,- €* 558,- €*

Ceny platí pro dospělé a děti od 4 let. Děti do 4 let nemají přístup. 
Děti od 4 do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby. 


