Ceny a otevírací doba

Jednodenní vstupenky
Dospělí 					16,– €
Dospělí se slevou*

11,– €

Doprovod osoby se zdravotním postižením

zdarma

Děti do 17 let včetně v doprovodu 		
dospělé osoby

zdarma

Děti od 12 let bez doprovodu**		

5,- €

Další, školky a školy, Děti do 6 let včetně

zdarma

Děti od 7 do 17 let v rámci „Školy v přírodě“

5,- €

				

2 doprovázející pracovníci jeslí, mateřských zdarma
škol a školních skupin
		
Skupiny 20 a více osob (na osobu)		

15,- €

1 vedoucí skupiny a 1 řidič autobusu na
skupinu

zdarma

Naše výhody pro autobusové zájezdy
Skupinové a hromadné slevy
Parkování autobusů zdarma
Vchod a východ do a z areálu přímo u vchodu na
Krajskou zahradní výstavu
Pro řidiče autobusu vstup zdarma a poukázka na
stravování (u skupiny čítající 20 osob a více)
Pro průvodce skupiny vstup zdarma (u skupiny čítající 20
osob a více)
Dotazy na prohlídky s průvodcem a skupiny
směřujte na adresu
Turistické informace / Lézeňská správa Freyung
Tel +49 8551 588-150
touristinfo@freyung.de

Zahradní výstava je otevřena denně od 9:00 hodin.
Pokladny se zavírají v 18:00, vstup do areálu je možný do
19:00. Pro večerní akce platí přiměřeně delší otevírací
doba. Areál je možné opustit přes turnikety až do setmění
a po skončení akce.
* Zlevněné vstupné je možné po předložení příslušného dokladu:
• Osoby se sociální podporou, které pobírají pomoc na pokrytí životních
nákladů, základní zabezpečení ve stáří, podporu v nezaměstnanosti 1 + 2
nebo Hartz IV.
• Osoby s těžkým zdravotním postižením 50 % a více s označením „B“ nebo
„H“ v průkazu totožnosti.
• Studenti, učni, žáci
• Držitelé Bavorského dobrovolnického průkazu

Heute schon auf
morgen freuen.

Doklad o způsobilosti bude kontrolován u pokladny nebo v případě vstupenek zakoupených v předprodeji při prvním vstupu.
** Děti mohou do areálu vstupovat samostatně až od 12 let.
Prodej od 01.03.2023 online nebo od 25.05. do 03.10.2023 na pokladně.

Prohlídky s průvodcem
Pro hosty, kteří si nechtějí shlédnout zahradní výstavu sami,
budou k dispozici vyškolení průvodci, kteří vysvětlí tématické
zaměření zahrad, přírody a městské zástavby a poskytnou
zajímavé základní informace.

Les.Dálka.
Nádherné.
Bayerische
Landesgartenschau
25.05.— 03.10. 2023

Skupinové prohlídky v češtině jsou
možné po předchozí domluvě.
Prohlídky areálu Krajské zahradní
výstavy s průvodcem
1,5 hodiny 65,00 €
max. 25 osob na skupinu
Prohlídka
Freyungu s průvodcem
Geschäftsstelle
1,5
hodiny 65,00
€
Freyung
2023 gGmbH
max.
25 osob1na
skupinu
Stadtplatz
Freyung
• 94078

Tel +49 8551 32194-30
freyung@lgs2023.de
www.lgs2023.de

Na br zskou
shledanou ve
Freyungu

www.lgs2023.de

Již dnes se
těšíme na z ítra.

Příjezd a parkování
Na Geyersbergu není možné parkovat. Parkování je možné
na parkovišti „Fetsplatz“ (94078 Freyung, Zuppingerstraße
24). Do areálu zahradní výstavy jezdí bezplatná kyvadlová
doprava.
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Buďte
srdečně
vítáni !

Navštivte Bavorskou krajskou zahradní výstavu ve Freyungu

doprovodném programu naleznete na:

tinnost - v souznění s mottem Krajské zahradní výstavy: „Les.

www.lgs2023.de.

Dálka.Nádherné.“

Informace o zahradní výstavě a

a nechte se inspirovat krásami přírody!
Nejvyše položená Krajská zahradní výstava v Bavorsku Vás
po 132 dní, od 25. května do 3. října 2023, zve k objevování
Bavorského lesa zcela novým způsobem. Nádherné prostranství na 800 metrů vysokém Geyersbergu a nádherné

Máte dotazy k zahradní výstavě?
Freyung 2023 gGmbH
Tel +49 8551 32194 30
freyung@lgs2023.de
www.lgs2023.de

přírodní zážitky dělají z tohoto místa oslavu celého regionu.
Rozsáhlý a pestrý program regionální zahradní výstavy nabízí pro každého něco, pro malé i velké návštěvníky. Objevte
region ve všech jeho podobách a užijte si zdejší vřelou pohos-

Krajská zahradní výstava Freyung se koná na kopci
jménem Geyersberg. Děkujeme za pochopení, že z
tohoto důvodu nemohou být všechny prostory areálu
bezbariérové.
Jízdní kola a koloběžky bohužel
nejsou v areálu povoleny.

Tisk: 5.000 kusů, Copy und Light e.K.

