
Stadt Karlsruhe
KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Karlsruhe
 Card

De beste manier om de stad
voordelig en gemakkelijk te verkennen! NIEUW

Informatie en verkoop:
Tourist-Information Karlsruhe
Bahnhofplatz 6 | 76137 Karlsruhe | Duitsland

Tél. +49 (0) 721 3720-5383/-5384

online op www.karlsruhe-card.de 
en in een groot aantal hotels

Openingstijden:
Ma. tot vrij. 08.30 – 18.00 uur
Zaterdag  09.00 – 13.00 uur

Seizoen april – oktober
Zondag  10.00 – 13.00 uur

Voor de houders van een Karlsruhe Card:
10 % korting op fotogids Karlsruhe
10 % korting op de eigen KTG Karlsruhe Toerisme souvenirs

 touristinfo@karlsruhe-tourismus.de
 www.facebook.com/VisitKarlsruhe
 www.twitter.com/Visit_Karlsruhe
 https://instagram.com/visitkarlsruhe 

@

KORTING

1.  De Karlsruhe Card is 24, 48 of 72 uur geldig, te beginnen bij  
 de eerste keer dat u er gebruik van maakt bij de KVV (Karlsruher  
 Verkeersvereniging) of een van de partners.

2.  Voordat u betaalt moet u de kaart bij de kassa van de 
 desbe treffende partner tonen. U moet de kaart bij elke rit met  
 de KVV bij u hebben en de kaart bij de eerste rit afstempelen.

3.  Bij de registratie van de Karlsruhe Card door een leesapparaat  
 wordt de desbetreffende service afgeboekt. U kunt slechts één  
 maal gebruik maken van de service.

4.  Vul uw voor- en achternaam in. De Karlsruhe Card is strikt  
 persoonlijk!

5.  Bij verlies krijgt u geen vervangende kaart.

Zo werkt de Karlsruhe Card:

karlsruhe
www.karlsruhe-tourismus.de
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Gratis services
KVV – Karlsruher Verkeersvereniging
Gratis vervoer in het stedelijk gebied (zone 100). Bij de eerste rit afstempelen!

ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie 
(Centrum voor Kunst en Mediatechnologie)
Gratis toegang Lichthof 1/2 of Lichthof 8/9

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Toegang gratis

Badisches Landesmuseum
Gratis toegang tot de tentoongestelde collecties, het nieuwe filmevenement 
in de toren: „Ich, Karl Wilhelm – die Legende meiner Stad“ (Ik, Karl Wilhelm 
– de legende van mijn stad), toegang tot de slottoren, familietentoonstelling 
„Cowboys & Indianer – Made in Germany” (18-03-2016 tot 03-10-2016)

Museum in der Majolika
Gratis toegang tot de tentoongestelde collectie

Museum beim Markt (filiaal van het Badisches Landesmuseum)
Gratis toegang tot de tentoongestelde collectie

Staatliches Museum für Naturkunde
Gratis toegang tot de tentoongestelde collecties en de nieuwe permanente 
tentoonstelling „Form und Funktion – Vorbild Natur” 
(Vorm en Functie – Voorbeeld Natuur)

Städtische Galerie
Gratis toegang tot de lopende tentoonstellingen

Openbare stadsrondleiding (klassiek) tijdens het weekend
Gratis deelname aan de openbare stadsrondritten/-rondwandelingen van 
de Tourist-Information tijdens het weekend. Aanmelding bij de Tourist- 
Information noodzakelijk.

Korting
Europabad
Dagkaart voor de prijs van een 4-uurskaart 
(reserveren van de sauna tegen bijbetaling)

Badisches Staatstheater
Aan de avondkassa 10% korting op geprogrammeerde voorstellingen

Sandkorntheater
Aan de avondkassa € 2 korting op geprogrammeerde voorstellingen

Zoologischer Stadtgarten
€ 2 korting op de dagkaart voor volwassenen/jongeren
€ 2 korting op de groepskaarten A en B voor kleine groepen
€ 1 korting op de kinderkaart

Gondoletta in de Zoologischer Stadtgarten
Rondvaart tegen groepsprijs (van Goede Vrijdag tot half oktober, dagelijks 
11.00 – 18.00 uur). Kaarten alleen aan de kassa verkrijgbaar.

EXO-Gastronomie im Zoo
Tot € 20 krijgt u 5 % korting en vanaf € 20 krijgt u 10 % korting op het 
assortiment in de Free-Flow-zone (09.30 – 18.00 uur)

U moet de Karlsruhe Card tonen voordat u aan de kassa betaalt. U komt 
niet meer voor korting in aanmerking als u de kaart pas achteraf toont.

Vogelbräu, ambachtelijke brouwerij in Karlsruhe met biertuin
1 klein glas bier gratis bij elk hoofdgerecht

Tourist-Information Karlsruhe
10 % korting op fotogids Karlsruhe
10 % korting op de eigen KTG Karlsruhe Toerisme souvenirs

Karlsruhe
 Card

Gratis vervoer met Karlsruher 
Verkeersvereniging KVV in het 
stadsgebied van Karlsruhe (zone 100).

Vrije toegang tot 7 musea en korting 
op een groot aantal andere toeristische 
attracties, bij theaterbezoek en in 
horecagelegenheden.

Prijs van de 
Karlsruhe Card:
Uren Vollwassene Kinderen 
   (6 – 14 jaar)

24 u € 18,50 €   9,50

48 u € 22,50 € 11,50

72 u € 26,50 € 13,50

Uw voordeel met de Karlsruhe Card:


