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Любі діти!
Шановні батьки!
Діти з обмеженими можливостями
можуть брати участь практично
в усіх заходах абонементу Ferienpass. Якщо потрібен супровід
на якийсь захід, то просто
зателефонуйте в бюро
Ferienpass: 0541 323 3062.

Rollstuhl: Icon made by Freepik from www.flaticon.com | Titelbild: Detlef Heese

Наша команда із супроводу дітей
з обмеженими можливостями
оперативно зв’яжеться з вами та
організує безкоштовний супровід
вашої дитина на бажаний захід.

HASEGOLD 7105

Бажаємо всім чудового й
насиченого подіями літнього
відпочинку з абонементом
Ferienpass 2022!

Питання чи
рекомендації?

Бюро Ferienpass у Домі Молоді (Haus der Jugend), Große Gildewart 6–9
Телефон 0541 323 3062 • E-Mail ferienpass@osnabrueck.de

Ferienpass

Понад 700 пропозицій для дітей та молоді від 4 до 17 років
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Доступний онлайн: від 4 червня
Початок продажів Бонусної карти: 29 червня

з 14 липня по 24 серпня
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Пропозиції заходів
Про абонемент Ferienpass 2022

Безкоштовна реєстрація онлайн:
ferienpass.osnabrueck.de
Абонемент Ferienpass у місті
Оснабрюк діє кожного року під
час літніх шкільних канікул і
пропонує дітям та підліткам віком
від 4 до 17 років різноманітну
програму, яка гарантовано не
дасть їм сумувати під час шести
тижнів канікул!
Із понад 700 пропонованих
заходів вони можуть обрати
собі ті, які їм до вподоби: Спорт,
творчі майстерні, пригодницькі
заходи, сімейні та одноденні
екскурсії, проєктні тижні чи
експериментальні заходи – для
кожного знайдеться щось своє!
Абонемент Ferienpass –
як це працює?

Повний перелік заходів доступний
онлайн від 04 червня. З 07 по
29 червня ви можете скласти та
подати список бажань онлайн.

Для цього необхідно створити
безкоштовний обліковий запис
та налаштувати профіль
користувача.
30 червня відбудеться
розіграш місць і вам буде
надіслано підтвердження на
вказану адресу електронної
пошти. Після цього підтвердіть
свою участь та здійсніть оплату,
якщо передбачений внесок за
участь.
Місця, що залишилися вільними
після етапу запиту, можна буде
одразу забронювати.
Доступ до всіх пропозицій
абонементу Ferienpasses
більше не пов’язаний з
попередньою купівлею
абонементу!

Бюро Ferienpass
Співробітники бюро Ferienpass у Домі Молоді готові відповісти
на всі ваші питання стосовно абонементу Ferienpass:

Телефон Ferienpass 0541 / 323 30 62
ferienpass@osnabrueck.de    www.ferienpass.osnabrueck.de

Бонусна карта
Переваги домашнього відпочинку під час канікул

З Бонусною карткою (BonusCard)
ви отримуєте наступні знижки:
Цього року в рамках абонементу Ferienpass нарешті знову можуть
бути запропоновані популярні знижки.
Комунальне підприємство
Stadtwerke Osnabrück
10 балів за користування басейнами
Оснабрюка: вам необхідно по одному
балу для безкоштовного доступу до
басейнів Moskaubad та спортивного
басейну Schinkelbad. Доступ в зону
«Світ спорту» басейну Nettebad
обійдеться в два бали, а в зону «Світ
вражень» цього ж басейну - 3 бали.
Крім того, ви отримаєте ще 10 балів
за вхід з 50-відсотковою знижкою. (У
зв’язку з закриттям басейну Nettebad
скористатися Бонусною картою там
можна буде лише з 29 липня.)
Зоопарк Оснабрюк
Вільний вхід до зоопарку міста
Оснабрюк
Кінотеатр Hall of Fame
Вхід до кінотеатру зі знижкою за 4 євро
Музей Schölerberg / планетарій
Безкоштовний вхід до планетаріюєвро
Музей промислової культури
Безкоштовний вхід для груп до 5 осіб
Музей Битви в Тевтобурзькому
лісі і парк Калькрізе
Безкоштовний вхід на виставку, вхід зі
знижкою для двох супровідних осіб

Hull Dance & Events GmbH

Cinema Arthouse

Безкоштовна участь в курсах сольних
танців у Hull Dance Days (22 – 30 червня)

Додаткова знижка 0,50 євро на дитячі
фільми

Поле для міні-гольфу в
Руббенбрухзеє

Аероклуб Оснабрюк

6 разів знижка 2 євро на вхідну ціну
Поле для міні-гольфу в
Неттеталь
5 раундів гри зі знижкою за 1 євро/раунд,
після того ще 5 безкоштовних раундів
Футбольний центр на
аеродромі

Боулінг Vegas
Боулінг, включно з прокатом взуття,
з понеділка по четвер до 18 години
та по неділях до 14 години за ціною 6
євро/день

Футгольф зі знижкою за 5 євро
Hof Hauswörmann
Вхід зі знижкою на ігровий майданчик
для групи до 5 осіб за 3,50 євро з особи.
Кафе-морозиво Schlecks в
Оснабрюку
Два безкоштовні інгредієнти та соус
для твого морозива

Доступна
Бонусна карта:
за 10 євро
(з абонементом
Osnabrück-Pass
безкоштовно)
з 29 червня

Батутний парк UpSprung
Безкоштовне морозиво Slush

в усіх молодіжних та
громадських центрах
міста

Ігрові майданчики Frank und
seine Freunde

у бюро Ferienpass

Безкоштовна картопля-фрі з соусом

у ратуші (Stadthaus 2)

Зоопарк Нордгорн

та в районному центрі
Гасте (Stadtteiltreff Haste)

Канатний парк Неттеталь
Можливості лазіння зі знижкою по
середах та четвергах за 14 євро

Екскурсійні польоти зі знижкою
щочетверга від 15 до 18 години.
До 10 років 12 євро, від 10 років 20
євро, Бронювання за телефоном:
0541 125240

Вхід зі знижкою за 5,50 євро

