MILÍ HOSTÉ Z ČESKÉ REPUBLIKY!
PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA PREZENTACI LÁZEŇSKÉHO REZORTU BAD
BIRNBACH DO PLZNĚ 14.09.2019 DO INFORMAČNÍHO CENTRA PLZEŇSKÝ
KRAJ- BAVORSKO NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY OD 10-17 HOD.
LEPŠÍ NEŽ TISÍCE PILULEK
Kousek od Vás, na jihu Bavorska, mezi řekami Dunaj, Rott a Inn pramení z nitra země
neúnavně po více než 40 let horký termální pramen. Přímo na tomto místě se
nacházejí lázně Bad Birnbach.
Dobře se vyspat. Protáhnou se a dát si snídani. Objevit něco nového. Číst si.
Vykoupat se jako v pohádce. Moderní hotelový komplex zapadá zcela nenápadně do
jinak nedotčené krajiny obce. Ať už je to dovolená v soukromí apartmánu nebo v
pohodlí čtyřhvězdičkového hotelu, zde splníme našim hostům prakticky jakékoli
přání. A uprostřed této harmonie tryská až 70°C horký léčivý pramen, využívaný v
31 termálních bazénech. V těchto venkovních bazénech si naši hosté mohou po celý
rok užívat vodu o teplotě 26–40°C a přitom se kochat výhledem na louky kolem řeky
Rott na jihu a na kopcovitou krajinu obklopující vesnici.
U NÁS V BAD BIRNBACHU JE ZDRAVÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ
Stále více lidí nachází daleko od domova a práce zcela nový přístup k péči o zdraví a
kondici. Při cvičení v termální vodě doplňuje tělo i mysl nové síly a srdeční a oběhové
funkce se citelně zlepšují. Účinek léčivých vod je vědecky prokázán a znamenitě se
hodí k léčbě onemocnění páteře a kloubů. Máme zde nejlepší terapeuty a dokonce
vlastní odbornou školu pro terapeuty, maséry a lázeňské plavčíky, která se těší
skvělé pověsti daleko za hranicemi naší obce.
PROTI REVMA I PESIMISMU!
Hosté přicházejí především kvůli atraktivitě našich lázní Rottal Terme. Povzbuzující
účinky vody působí blahodárně na klouby, protiproud posiluje výdrž, aktivuje sílu a
harmonizuje fungování pohybového ústrojí. V Vitariu září každou noc všemi barvami
kanál s termální vodou v délce 105 m, který je v rámci Evropy jediný svého druhu. A
kde jinde si užijete lépe horka, páry a vůně než v našich saunách ve Vitariu?
FITNESS VE VOLNÉ PŘÍRODĚ
V Bad Birnbachu využíváme přírodních krás údolí kolem řeky Rott a husté sítě stezek
pro nordic walking, pěší turistiku, běh i cykloturistiku. Člověk nemusí hned trénovat na
olympiádu, ovšem trocha pohybu nikdy neuškodí. A díky našim cvičebnám s
nejmodernějšími posilovacími přístroji můžete u nás v Bad Birnbachu odolávat i
nejchmurnějšímu počasí.
GOLF
Při pohledu z odpaliště na nejznámější rekreační vesnici Bavorska je Vám jasné, proč
se naše golfové hřiště nazývá „Bella Vista“. Golfový areál se pyšní 18jamkovým a
9jamkovým hřištěm, velkorysou cvičnou loukou a moderním hřištěm spiel!Golf pro
minigolf. Kolem celého areálu se nachází hustá síť turistických stezek.
PĚŠÍ TURISTIKA
V okolí Bad Birnbachu se nachází oblast s přibližně 80 kilometry dobře značených
turistických cest. Aby vyhověly nárokům na zdravou a relaxační pěší turistiku, je jen
málo z nich asfaltovaných. A i když to není zcela nutné, přesto Vám doporučujeme

nosit vždy pevnou nebo turistickou obuv, abyste měli pevný krok a nezatěžovali své
klouby.
NORDIC WALKING
Stačí si nazout sportovní boty, vyjít ze dveří a rázem se člověk ocitne uprostřed asi 50
km dlouhého běžeckého parku „Nordic Walking & Laufpark“.
CYKLOTURISTIKA
Údolí řeky Rott s překrásnou přírodou a léčivou vodou leží mezi řekami Dunaj a Inn.
Řeka Rott, podle které je údolí pojmenováno („Rottal“), se nachází přímo uprostřed.
Rovné, nenáročné trasy stejně jako těžší túry s prudkým stoupáním a dlouhými sjezdy
jsou kvalitně vybudované a ne příliš frekventované. Prostě ideální fitness studio ve volné
přírodě, daleko od masového cykloturismu.
UMĚNÍ, KULTURA A GASTRONOMIE
Tradiční a moderní kuchyně jdou v Bad Birnbachu ruku v ruce. Chtěli byste zkusit
místní speciality nebo spíše zvolíte mezinárodní kuchyni?
KULTURNÍ ZÁŽITEK…
Dvory ve skanzenu Massing nám umožňují nahlédnout do života starých
zemědělských statků v dávných dobách – obzvláště zajímavé a poučné pro děti.
Muzeum Berty Hummel v Massingu, zřízené v rodném domě této světoznámé
umělkyně, představuje její život a dílo.
Nebo můžete navštívit divadlo „theater //an der rott“ v Eggenfeldenu, které nabízí
prvotřídní kulturní program.
… A PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY
Úžasné přírodní bohatství nabízí přírodní rezervace „Europareservat Unterer Inn“. V
mokřadlech rezervace žije kolem 300 druhů ptáků; další zvířata např. bobry, netopýry
či motýly lze pozorovat z rozhleden nebo při organizovaných pěších túrách. A po
zážitcích v přírodě se lze posilnit v příjemných hospůdkách či slunných zahradních
restauracích a užít si místní pohostinnost a speciality.
PŘÍJEZD...
Autem – z České republiky po dálnici A3 Nürnberg-Regensburg-Passau, výjezd
Pocking (poslední výjezd před Rakouskem), odkud cca 15 km po silnici B388
www.badbirnbach.de/cz

