
  

 

 

 

 

 

                                                                                              P r e s s e - I n f o r m a t i o n  
 

 1 

Kur- & GästeService Bad Füssing 
Rathausstraße 8, 94072 Bad Füssing 
Telefon: 0 85 31/97 55 80 
Telefax: 0 85 31/21 36 7 
tourismus@badfuessing.de 
www.badfuessing.de 

 

                   7. Juli 2015 

 
 

Bad Füssing:  
Evropská jednička mezi destinacemi zdravotních  
turistů v sezóně 2015 
 

 

Do nejoblíbenějších léčebných lázní na kontinentě přijíždí stále více českých 

návštěvníků. V sezóně 2015 se oáza zdraví v bavorské termální oblasti, vzdálená jen 

hodinu jízdy od české hranice, pyšní patnácti nej v oblasti odpočinku a relaxace. 

 

Bad Füssing - Bad Füssing ležící v trojmezí Německa, Česka a Rakouska 

představuje s 1,6 miliony návštěvníků ročně nejoblíbenější léčebné lázně v 

Evropě. Hvězda na evropském nebi lázní budí u svých hostů nadšení díky 

atrakcím, které činí ze zdravé aktivní dovolené v Bad Füssingu 

nezapomenutelný prázdninový zážitek. Ve statistikách zahraničních hostů jsou 

na prvním místě návštěvníci z Česka a Rakouska. 

 

Největší termální oblast v Evropě 

Bad Füssing své hosty rozmazluje v největší termální oblasti v Evropě: 100 

terapeutických, relaxačních a pohybových bazénů o rozloze celkem 12.000 čtverečních 

metrů vodní plochy ve třech velkých lázeňských domech a ve 24 hotelech, sanatoriích a 

klinikách, které mají vlastní termální lázně.  

 

Legendární lék z hloubky 1000 metrů 

Legendární termální voda z Bad Füssingu, která prýští z hloubky 1000 metrů, má 

teplotu až 56 ºC a jedinečné složení účinných látek. Je hnacím motorem úspěchu 

lázní, jejichž rozvoj nemá v Evropě obdoby: Za pouhých 40 let se staly z malé 

vesničky jedničkou v Evropě. Léčebná voda z Bad Füssingu obsahuje zvláštní druh 

sulfidu, tedy sloučeniny síry, se silným léčebným účinkem na nemoci kloubů. 

 
Krajina jako z pohádky v srdci Starého Bavorska 

Relaxovat, užívat si, uzdravit se, zůstat zdráv. Díky své nádherné krajině, idylickým 

říčním nivám, překrásným turistickým trasám a cyklostezkám nabízí Bad Füssing svým 

hostům optimální podmínky pro regeneraci uprostřed nedotčené přírody. Mírně zvlněná 

krajina bez větších kopců v okolí Bad Füssingu je ideální pro relaxační a napínavé 

výlety. Známé město tří řek Pasov, Bavorský les, ale i Horní Rakousy jsou ideálními cíli 
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jednodenních výletů. Doslova před prahem lázní leží také bavorsko-hornorakouská 

evropská přírodní rezervace Dolní Inn a česko-německý národní park Šumava-Bavorský 

les. 

 

Více než 70 procent hostů potvrzuje léčivé účinky 

Podle studie Ústavu pro výzkum přírodních léčivých zdrojů zaznamenalo více než 70 

procent lidí, kteří lázně v Bad Füssingu navštívili, v důsledku působení termální vody z 

Bad Füssingu výrazné zmírnění bolesti a značné zlepšení pohyblivosti kloubů a 

páteře, úlevu při revmatu a dalších ortopedických potížích. Přes 70 procent 

ošetřujících lékařů potvrdilo dojmy svých pacientů. 

 

Nabídka kulturního vyžití na úrovni světové metropole 

Od klasiky po modernu a to vše za příznivé ceny: Kolem 2200 kulturních akcí nabízí 

Bad Füssing svým hostům i v roce 2015, tedy kulturní vyžití na úrovni velkých měst – a 

to za zvlášť výhodné ceny. Nabídka sahá od show s hvězdami televizní zábavy, přes 

koncerty, divadlo až po tradiční dolnobavorskou hudbu. Obzvlášť lákavé přitom je, že 

pro hosty s lázeňskou a zákaznickou kartou Bad Füssingu je vstup na více než 1500 

těchto akcí zcela zdarma.Vrcholem sezóny je každoroční podzimní Kulturní festival 

Bad Füssingu. 

 

Obzvlášť vhodné pro milovníky vyjížděk, vycházek a cyklistiky 

Více než 2000 parkovacích míst, z toho řada v podzemních garážích, je k dispozici 

návštěvníkům lázní Bad Füssing většinou zdarma. Na milovníky aktivního oddechu 

čeká 460 kilometrů značených turistických tras a cyklostezek, kolem 2500 kol k 

vypůjčení (mimo jiné i pohodlná elektrická kola) a přímé napojení na nejoblíbenější 

evropskou cyklostezku podél Dunaje z Řezna do Vídně. Centrum Nordic Walkingu 

E.ON v oblasti zvané Pockinger Heide nabízí 22 rozličných tras různých stupňů 

obtížnosti o celkové délce více než 160 kilometrů i nádherné stezky podél niv řeky 

Innu. 

 

Wellness a mnoho dalšího… 

Bad Füssing je také hvězdou na evropském nebi wellnessu, a to mimo jiné díky v 

Německu zcela ojedinělému saunovému dvoru vestavěnému do zrekonstruovaného 

dolnobavorského čtyřkřídlého statku z 18. století. Kromě dvanácti saun čekají na své 

návštěvníky i wellness atrakce jako termální zážitkové bazény či první bramborová 

sauna v Evropě. 

 

Superlativa Bad Füssingu … 



  

 

 

 

 

 

                                                                                              P r e s s e - I n f o r m a t i o n  
 

 3 

Kur- & GästeService Bad Füssing 
Rathausstraße 8, 94072 Bad Füssing 
Telefon: 0 85 31/97 55 80 
Telefax: 0 85 31/21 36 7 
tourismus@badfuessing.de 
www.badfuessing.de 

 

                   7. Juli 2015 

 

 
 

Nejdelší evropská promenáda s termální vodou – ideální k procházkám v legendární léčivé vodě z 

Bad Füssingu. 

 

 
 

Nejrozsáhlejší termální oblast v Evropě o rozloze 12.000 metrů čtverečních vodní plochy a s více než 

100 relaxačních, odpočinkových, terapeutických a pohybových bazénů.  
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Obdivuhodné i večer: Lázně 1, jedny ze tří lázní v Bad Füssingu. 

 

 
 

Legendární: Účinky termální vody z Bad Füssingu. Více než 75 procent hostů zaznamenalo po 

lázeňských koupelích zmírnění bolesti kloubů a zad a zlepšení pohyblivosti. 

Fotos: Kur- & GästeService Bad Füssing 


