Інші акції

БАСЕЙНИ ФРАНКФУРТА
(тільки для підлітків 15–18 років включно)
Панорамний басейн, комбінований басейн БергенЕнкхайм, закритий басейн Тексторбад, аквапарк
Тітус Термен, відкритий басейн Зіло, відкритий
басейн Ешерсхайм, відкритий басейн Нідер-Ешбах,
відкритий басейн Брентано, відкритий басейн
Стадіон, відкритий басейн Хаузен

ЗАЛА ДЛЯ БОЛДЕРИНГУ «СВІТ БОЛДЕРИНГУ»
Сімʼї платять за сімейним вхідним квитком лише 26,90
євро замість 32,90 євро, незалежно від часу. Сімейний
квиток - це денний квиток для двох дорослих, які
займаються скелелазінням, з усіма своїми дітьми віком
до 14 років, включно орендоване взуття для дітей.
Аугуст-Шанц-Штрассе, 50, тел.: 069/954 165 60
www.boulderwelt.de
ЗАЛА ДЛЯ БОЛДЕРИНГУ «ДИНОХРОМ»
Діти та підлітки із канікулярним вхідним квитком
платять лише 5 євро замість 10 євро за вхід та оренду
взуття. Фліншштрассе, 45, тел.: 069 / 40 80 27 70
www.dynochrom.de

Teл. 069 / 2710 89-10 10
www.frankfurter-baeder.de

—

?

Щодо загальних питань щодо пропозиції або
купівлі/видачі канікулярних вхідних квитків:
тел. 069/115 (номер уповноваженого органу)

Пропозиція діє тільки на
період літніх канікул.

—

При відвідуванні аквапарку Тітус Термен та
панорамного басейна стягується додаткова плата у
розмірі 1 євро, а перебування обмежене 4 годинами.
Відвідування інших басейнів є безкоштовним. Вхід
може бути наданий один раз на день. Будь ласка,
отримайте інформацію щодо можливого закриття
басейнів під час літніх канікул на домашній сторінці
компаній, що займаються басейнами. Природній
басейн Фехенхайм виключено з акції як басейн, що
належить обʼєднанню.

З усіх інших питань або відгуків про канікулярні
вхідні квитки ви можете написати нам на
електронну адресу:
ferienkarten@stadt-frankfurt.de

КАНІКУЛЯРНИЙ
КВИТОК 2022

—

ЕКСПЕРІМІНТА ГмбХ
Діти та підлітки із канікулярним вхідним квитком
платять лише 4,50 євро, з карткою жителя Франкфурта
3,50 євро. Пропозиція дійсна тільки для виставки.
Гамбургер Алее 22-24, тел.: 069/71 37 969-0
www.experimenta.de
ГЕРОЇ УЛЬТРАФІОЛЕТУ – МІНІ-ГОЛЬФ У ПРИМІЩЕННІ
Діти та підлітки із канікулярним вхідним квитком
платять лише 6,50 євро замість 10 євро за раунд
міні-гольфу з ультрафіолетовим освітленням з
понеділка по четвер з початку гри до 18:00. Батьки,
що супроводжують, дітей платять всього 9,50 євро
замість 13 євро.
Бергерштрассе, 138, тел.: 069 / 760 687 10
www.schwarzlichthelden.de

—
МУЗЕЙ ШТРУВЕЛЬПЕТЕР

Діти та підлітки із канікулярним вхідним квитком
платять 2 євро замість 3,50 євро.
Хінтер дем Леммхен, 2-4, тел.069/94 94 767-400
www.struwwelpeter-museum.de
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На кого розрахований канікулярний квиток?

Де взяти канікулярний квиток?

– Діти та підлітки до 18 років включно
– Місце проживання чи адреса відпочинку у Франкфурті

Подати заявку онлайн через
www.ferienkarussell-frankfurt.de або електронною
поштою ferienkarten@stadt-frankfurt.de

Скільки коштує канікулярний квиток?

Оплата через PayPal, Paydirekt, Giropay або кредитною
карткою. Для отримання реквізитів напишіть, будь
ласка, листа на електронну адресу. Канікулярний
вхідний квиток надається безкоштовно власникам
карти жителя Франкфурта.

Від 0 до 14 років: 2
 5 євро, включно квиток
транспортного обʼєднання РейнМайн
Від 15 до 18 років: 25 євро, включно басейни
Від 15 до 18 років: 33 євро, включно квиток
транспортного обʼєднання РейнМайн та басейни

Для групової реєстрації з дитячих та молодіжних
закладів, будь ласка, надішліть електронний лист на
адресу ferienkarten@stadt-frankfurt.de

Діти та підлітки з картою жителя Франкфурта
отримують канікулярний вхідний квиток безкоштовно.

Що потрібно для подання заявки?

Що таке канікулярний вхідний квиток з
квитком транспортного обʼєднання РейнМайн?

– фото дитини для завантаження, наприклад. селфі з
мобільного телефону
– за наявності номер карти жителя Франкфурта
дитини. Увага: карта жителя Франкфурта повинна
бути дійсною щонайменше до кінця літніх канікул.

З квитком транспортного обʼєднання Рейн-Майн на
канікулярному вхідному квитку ви можете безкоштовно
користуватися громадським транспортом – автобусом,
трамваєм, метро, тролейбусом – у місті Франкфурт-наМайні (включно аеропорт, 2-й клас, 3-ій ціновий рівень),
1 клас лише з доплатою.
Застосовуються загальні умови перевезення та
тарифні правила. Допускається регулювання квитка
підключення транспортного обʼєднання Рейн-Майн.
Тел.: 069/24 24 80 24, www.rmv.de

Коли можна замовити канікулярний
вхідний квиток?

13.06. – 12.08.2022

Допомога в разі виникнення проблем

—

Де я можу
отримати безкоштовний
квиток?

ТРАНСПОРТНЕ ОБʼЄДНАННЯ
РЕЙН-МАЙН – ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
АВТОБУС, МЕТРО, ТРОЛЕЙБУС, ТРАМВАЙ
(до 14 років включно, на вибір від 15 до 18 років)

—
ЗООПАРК ФРАНКФУРТА
Бернхард-Грцімек-Алее
1 Вхід обмежений 1 раз на день.
Тел. 069/212-337 35
www.zoo-frankfurt.de

—
БОТАНІЧНИЙ САД «ПАЛЬМЕНГАРТЕН»
Зісмайєрштрассе 61 Вхід обмежено
1 раз на день.
Тел. 069/212-339 39
www.palmengarten.de

—

Не вдається завантажити фото?
Не приймається номер карти жителя Франкфурта?
Будь ласка, надішліть електронного листа на адресу
ferienkarten@stadt-frankfurt.de.

ІМПЕРАТОРСЬКА ЗАЛА ЧАСІВ
РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Рьомерберг, 27
Teл. 069 / 212-348 14 або -368 14

Немає ПК, ноутбука чи смартфона?

ЦЕРКВА СВ. ПАВЛА
Паульсплатц, 11
Teл. 069 / 212-34 920

Офіси домоуправління та дитячо-юнацькі центри
пропонують підтримку, зокрема щодо подання заявки.

Примітка:

З 1 січня 2017 року міські музеї, загалом, безкоштовні
для всіх дітей та підлітків. З 1 лютого 2019 року всі діти та
підлітки віком до 14 років включно можуть безкоштовно
користуватися відкритими та закритими басейнами
Франкфурта.

—

—
НІМЕЦЬКИЙ МУЗЕЙ КІНО
Teл. 069 / 961 220 220
www.dff.film

—
МУЗЕЙ ПРИРОДИ ЗЕНКЕНБЕРГ
Зенкенберганлаге, 25
Teл. 069 / 75 42 0
museumfrankfurt.senckenberg.de

—
МУЗЕЙ БІБЛЕЙСЬКИЙ БУДИНОК
Мецлерштрассе, 19
Тел. 069/664 265 25
www.bibelhaus-frankfurt.de
Увага: 01.08 - 21.08. зачинено

—

