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Nakupování v Regenu je celkem fajn záležitost. Obchody jsou zde celkem úhledně shromážděny vždy
do jakési zóny, takže stačí rozumně zaparkovat a pak už jen hurá do víru života. Tento článek je opět
o potravinové turistice, pro ty kteří se chtějí i někam podívat pak doporučuji například výlet na
blízkou zříceninu Weissenstein nebo do Passova za koupáním…

Rychlý přehled

Příjezd a parkování

Cena PHM v Německu – Regen, Zwiesel

Obchody a jejich zhodnocení

Vybrané ceny

Příjezd a parkování

Do Regenu pravděpodobně přijedete od Železné Rudy. Pokud míříte do Aldi Sud – tak jeďte na
adresu Rinchnacher Straβe 9. U stejného místa se pak nachází i Netto, Rossman a další obchůdky.

Pokud budete odsud pokračovat dál (Aldi míjíte po pravé straně a jedete směrem do centra), tak na
GPS 48.970054, 13.134190 naleznete Rewe a hned na semaforech za tímto obchodem se dejte
doprava, kde asi po 100 metrech je nákupní centrum s Edekou a spousta malých (milých) obchůdků
a dále pak stejným směrem dojedete k benzínce Agip a Lidlu s Deichmannem a dalšímy 2 obchody
(jeden něco jako vše za EURo a druhý podobný).

Cena PHM v Německu – Regen, Zwiesel

Cena pohonných hmot v Německu – v Regenu – stanice Agip – cena k 20.8.2014 – do 14.hodiny

Diesel – 1,329 EUR / litr

Benzin – 1,51 EUR / litr (super 95)

 

Cena pohonných hmot v Německu – v Regenu – stanice Agip – cena k 20.8.2014 – po 14.hodině

Diesel – 1,319 EUR / litr

Benzin – 1,50 EUR / litr (super 95)

 

Cena pohonných hmot v Německu – ve Zwieselu – stanice OMV – cena k 20.8.2014

Diesel – 1,34 EUR / litr

Benzin – 1,53 EUR / litr (super 95)
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http://www.cestovanisvetem.cz/2014/08/zricenina-hradu-weissenstein-weisenstein-bily-kamen/
http://www.cestovanisvetem.cz/2014/01/lazne-europa-therme-bad-fussing-u-passova/
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Ty dvě ceny s rozdílem času jsou docela zajímavé. Možná zlevnili obecně, možná jenom po
odpolednech – ještě to časem ověřím :-D.

Obchody a jejich zhodnocení

Navštívili jsme Aldi, Netto, Edeku, Rossmana, Lidl a nějaké malé obchůdky.

Všude je naklizeno a celý obchod je dostatečně světlý. Nabídka potravin není špatná – Edeka
například nabízí širší sortiment v konzervách a zavařené zelenině. Naopak větší výběr v sýrech má
Aldi. Některé položky jsou vyloženě zajímavé a o dost levnější než běžně u nás (a to nemluvím o
kvalitě) – jako příklad uvedu zubní pastu Elmex červený – v Praze v Tescu na Andělovi jsem jí koupil
(poprvé a naposled – ani jsem jí totiž neprohlížel a až doma koukám, že je krabička i tuba v polštině –
cena 89 Kč) – tady pasta Elmex červená v Edece 2,79 EUR a v Rossmanovi 2,45 EUR.

 

Ten Elmex mi připomíná, že si nedávno kolega zapomněl sprchový gel ve stanu (viz. článek o
kempování v Lucembursku) a byl líný jít zpět. Pak prohlásil cosi o celkem zajímavém zážitku s
německým Elmexem z Öhringenu a mytí hlavy … :-D.

Vybrané ceny

 

Zboží Cena
Aldi | Zboží Cena

Edeka | Zboží Cena
Lidl

Perlivé sekty – Hugo
Rosé

1,49
EUR | Elmex červený zubní

pasta 2,75 EUR | Francouzské Brie 200g 0,88
EUR

Obstriegel – ovocné
tyčinky 150g

0,99
EUR | Ital. těstoviny – Fusilli

0,5kg 0,49 EUR | Maasdamer – plátky
300g bal.

1,63
EUR

Gouda – holandská –
jung – kg

5,60
EUR | Ital. těstoviny –

Špahet. 0,5kg 0,49 EUR | Tilsiter – plátky 400g
bal.

2,19
EUR

Mozzarella – 125g 0,55
EUR | Fazole v nálevu

červené 0,39 EUR | Rooibos červený
25sáčků

0,89
EUR

Ital. těstoviny –
Tagliatelle 0,5kg

0,99
EUR | Hubky na nádobí –

3ks 0,39 EUR | Mouka – domácí chléb
1kg variace

0,89
EUR

Müsli ovocné 1kg 1,49
EUR | Kysané zelí bílé 500g 0,39 EUR | Šunkové plátky – 200g

bal. 90%
0,59
EUR

Čaj sáčkový rooibos
25s

0,89
EUR | Ital. těstoviny – Tagli.

0,5kg 1,49 EUR | Arašídy v těstíčku 300g 0,99
EUR

Dornfelder – růžové
víno 0,7l

1,49
EUR | Hořčice – 200ml 0,29 EUR |  Toal. papír. –

10rolí,3vr.,200útr.
2,75
EUR

Nektar – směs lesní
ovoce 0,7l

0,79
EUR | Oříšky v čokoládě

250g 1,49 EUR |

Mléčný snack 10ks 1,69
EUR | Ehrmann Dessert 0,75 EUR |

Jogurt ovocný s
kousky obilovin

0,39
EUR | Sýr Pressident 200g 0,99 EUR |
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http://www.cestovanisvetem.cz/2014/08/kempovani-v-malem-lucemburskem-svycarsku/
http://www.cestovanisvetem.cz/2014/08/kempovani-v-malem-lucemburskem-svycarsku/
http://www.cestovanisvetem.cz/2014/08/nakupy-v-ohringenu-cena-phm-v-ohrigenu-v-nemecku/
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Olivy černé
španělské 250g

0,69
EUR | Luncheonmeat 92%

masa 1,99 EUR |

Víno Bianco Dolomiti
IGT 1l

2,19
EUR | Sýr Chaumes – zrající

200g 1,11 EUR |

Merlot francouzský
IGP

1,79
EUR | Nusspli nougat krém 1,89 EUR |

Oříšky – kešu  250g 1,99
EUR | |

Sprchový gel Prince 0,95
EUR | |

 

Netto: Weichkasse Oval – 200g – 1,09 EUR

Rossmann: Voda po holení Adidas Dynamic Pulse (stříbrná) – 100ml – 4,40 EUR

www.Ces
tov

an
iSv

ete
m.cz


	[Rychlý přehled]
	[Rychlý přehled]
	Rychlý přehled
	Příjezd a parkování
	Cena PHM v Německu – Regen, Zwiesel
	Obchody a jejich zhodnocení
	Vybrané ceny



