
https://www.cestovanisvetem.cz
Nákupy v Öhringenu, cena PHM v Öhrigenu

v Německu mates

Nákupy v Öhringenu, cena PHM v Öhrigenu v
Německu

1/2

Přibližně 150 km od Nürnbergu se nachází u dálničního sjezdu číslo 40 z A6 Öhringen. Jedná se o
menší městečko, kde se celkem dobře najíst a lze tu i nakoupit. Po sjezdu z dálnice se dejte vlevo pod
most (dálniční) a jste rázem u nákupních středisek – Penny, Rewe, Modehaus Bär, Euronics,
Intersport, Baumarkt a další.. Navíc se zde nachází čerpací stanice Shell. Přesné GPS místa je
49.205398, 9.487684. Pokud plánujete dojezd nebo přejezd přes Lucembursko a nafta nebo benzín
Vás zatím tolik netrápí, pak doporučuji s tankováním počkat a vzít až u společnosti Texaco v
Lucembursku – ceny jsou tam o dost lepší – viz. článek Nákupy v Echternachu, cena PHM v
Echternachu v Lucembursku.

Cena PHM v Německu – Öhringen

Cena pohonných hmot v Německu – v Öhringenu – stanice SHELL – cena k 08.08.2014
Diesel – 1,369 EUR / litr
Benzin – 1,470 EUR / litr (Natural 95)

 

Obchody a obchůdky

Navštívili jsem krátce celou pasáž. Vyjma celkem zajímavých výprodejů oblečení (většinou slevy
okolo 70% v každém obchodě – např. trička od 5 EUR, zimní bundy od 20 EUR, plavky od 10 EUR), je
zde ještě možnost posedět nad zmrzlinovým pohárem, případně využít zdejší velmi udržované toalety
:-).

Dále jsme pokračovali přímo do Penny, nakoupit zásoby na viz. článek kempování v Lucembursku  a
tip na pěší výlet v Lucembursku (teprve sepisuji…). Pokud se budete divit, proč jsme si nevezli
zásoby z ČR, pak odpověď je jasná – chceme jídlo kvalitnější, větší výběr a to že je levnější je bonus
navíc.
Interiér celého střediska i Penny je čistý, uklizený.

Venku na parkovišti lze ještě za 1,5 EUR posedět nad klobásou z grilu. Platba s kartou je zde možná,
ale musíte se trefit – české karty Maestro jsou bez šance, stejně jako platební karty z Rakouska a
podobně tuším jsou na tom i české pokusy typu Visa elektron. Kreditka MasterCard je OK, nejlépe
však hotovost, ta to řeší.

 

Vybrané ceny

Zboží Cena Penny k 08.08.2014
Gouda jung holandská  48% 1,99 EUR / 400g
Víno Dornfelder červené 1,79 EUR / 0,75l
Víno Dornfelder rose 1,49 EUR / 0,75l
Olivy černé v nálevu 0,69 EUR / 200g
Brie – Luis D`Or 1,09 EUR / 200g
Barilla omáčka – obdoba Neapolské 1,99 EUR / 250g
Olivy zelené v nálevu 0,99 EUR / 200g
Camembert Luis D`Or 1,09 EUR / 200g
Elmex zubní pasta (zelená + červená) 4,49 EUR / balení
Hořčice Senf – výr. Penny, tuba 0,49 EUR / 200ml
Náplasti Omnisan – krabička 20 ks 0,59 EUR
Fazole červené v nálevu 0,39 EUR / 200g
Nakládané okurky sklenice 1,29 EUR / 980g
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http://www.cestovanisvetem.cz/2014/08/nakupy-v-echternachu-cena-phm-echternach-a-mersch-v-lucembursku/
http://www.cestovanisvetem.cz/2014/08/nakupy-v-echternachu-cena-phm-echternach-a-mersch-v-lucembursku/
http://www.cestovanisvetem.cz/2014/08/kempovani-v-malem-lucemburskem-svycarsku/
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Vollkornbrot (cereální chleba) 0,99 EUR / 400g
Jardinelle – papriky sklenice 0,99 EUR / 600g
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