
 

 
SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný

tel: 312 524 174, mob. 

 SLAN tour                       

P

BBaa
1122..1100..  ssoobb
Místo, kde naleznete největší chrámové 
epos a kde to hýří studentským životem 
inspiruje. Vždyť Pasov je místem, kde byl sepsán středověký hrdinský epos Píseň o Nibelunzích.
Turisté často jako cíl svých procházek volí cíp, kde se
zelený Inn a černý Illz. Můžete tady sedět hodiny na lavičce s parkem za zády a užívat si ten 
pohled. Krásný pohled na soutok je také z
Odpoledne si užijte největší evropské lázně
saunový svět, jedinečné léčebné terapie a
Dopřejte si čas na oddych a odpočinek!

Odjezd:  
Slaný: od Váhy 05:00 
Kladno: zastávka MHD u hotelu Kladno, Sítná 
Praha: stanice metra B Stodůlky 5:5
Příbram: Dubenec, motorest „Halda“
Písek: vlakové nádraží 7:10 
 
 
 

Rezervace: http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/pasov
SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný 

174, mob. 776 490 533, email: info@slantour.cz, www.slantour.cz
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Cena

Místo, kde naleznete největší chrámové varhany na světě, kde byl sepsán středověký hrdinský 
epos a kde to hýří studentským životem - to je bavorský Pasov. Pasov vám učaruje, některé možná 
inspiruje. Vždyť Pasov je místem, kde byl sepsán středověký hrdinský epos Píseň o Nibelunzích.

často jako cíl svých procházek volí cíp, kde se stékají tři pasovské řeky
zelený Inn a černý Illz. Můžete tady sedět hodiny na lavičce s parkem za zády a užívat si ten 

Krásný pohled na soutok je také z Horního hradu. 
užijte největší evropské lázně Bad Füssing, legendární léčivé prameny, parádní 

saunový svět, jedinečné léčebné terapie a wellness nabídky stejně jako nekonečný svět zábavy. 
odpočinek! 

zastávka MHD u hotelu Kladno, Sítná 05:20 
5:50 

Dubenec, motorest „Halda“ 6:30 

http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/pasov-a-bad-

 

www.slantour.cz 

  
889900  KKčč  
Cena 750 Kč dítě do 6 let  

Cena 790 Kč pro nástup: Písek 
  

varhany na světě, kde byl sepsán středověký hrdinský 
vám učaruje, některé možná 

inspiruje. Vždyť Pasov je místem, kde byl sepsán středověký hrdinský epos Píseň o Nibelunzích. 
stékají tři pasovské řeky - modrý Dunaj, 

zelený Inn a černý Illz. Můžete tady sedět hodiny na lavičce s parkem za zády a užívat si ten 

, legendární léčivé prameny, parádní 
wellness nabídky stejně jako nekonečný svět zábavy. 

-fussing    


