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Der Bayerische Wald steht nahezu komplett
unter Natur- und Landschaftsschutz. Wilde
Wasser, Schluchten, urwüchsige Wälder und
der allgegenwärtige Granitstein kennzeichnen
diese über Jahrmillionen geformte Landschaft.
Hier kann man den letzten Urwald
Deutschlands und den ersten Nationalpark
besuchen, ursprüngliche Naturparke erleben,
mehr als 130 Gipfel über tausend Meter
besteigen, Traditionen und Feste feiern und
die vielfältigsten Outdoor- und
Freizeitmöglichkeiten ausprobieren. Der
Bayerische Wald, das sind ursprüngliche Natur,
schattige Wälder, blühende Wiesen, raue
Felslandschaften und ehrliche, herzliche
Menschen. Hier ist die Zeit nicht stehen
geblieben, aber sie ist ein Geschenk, die mehr
Ruhe und Gelassenheit bringt - Zeit zum
Wohlfühlen, Urlaub genießen, wiederkommen.

Na téměř celý Bavorský les se vztahuje
ochrana přírody a krajiny. Divoká voda, rokle,
původní lesy a všudypřítomné žulové kameny
charakterizují tuto krajinu utvářenou miliony
let. Zde může člověk navštívit poslední prales
a první národní park v Německu, zažít
nedotčené přírodní parky, vystoupat na více
než 130 vrcholů vysokých přes tisíc metrů,
slavit tradice a svátky a vyzkoušet nejrůznější
outdoorové a volnočasové možnosti.
Bavorský les je synonymum pro nedotčenou
přírodu, stinné lesy, kvetoucí louky, drsné
skalnaté krajiny a upřímné, srdečné lidi. Tady
se čas nezastavil, naopak, je darem, který
přináší více klidu a uvolnění – zde se cítíte
dobře, užíváte si dovolenou, vracíte se sem.

The Bavarian Forest is almost entirely subject to nature and
landscape protection. Wild waters, gorges, unspoilt forests and
the omnipresent granite characterise this landscape formed over
millions of years. Here, you can visit the last primeval forest in
Germany and the first national park, experience original nature
reserves, climb more than 130 peaks over a thousand metres
tall, celebrate traditions and festivals and try a huge range of
outdoor and leisure activities. The Bavarian Forest means
unspoilt nature, shady forests, blooming meadows, rugged rocky
landscapes and honest, warm people. Time has not stood still
here, but it is a gift which brings more peace and serenity – time
for well-being, to enjoy a holiday, to return.

Tourismusverband Ostbayern e.V.
Im Gewerbepark D 04, 93059 Regensburg
Tel. 0941 58539-0, Fax 0941 58539-39 
E-Mail: info@bayerischer-wald.de
www.bayerischer-wald.de 

Angebote online suchen und buchen!
Find and book offers online!
Hledání a rezervace nabídek online!

NATIONALPARK BAYERISCHER WALD
Národní park Bavorský les
Nationalpark Bayerischer Wald

ZWEI NATURPARKE
Dva přírodní parky
Two nature reserves

MEHR ALS 130 GIPFEL ÜBER TAUSEND
METER
Více než 130 vrcholů vysokých přes tisíc metrů
More than 130 peaks over a thousand metres
tall
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