hochschwarzwald.de/card

יקר ערך באופן מיוחד!
אמנות ותרבות – הכל כלול
 · Kloster Museumמוזיאון המנזר · St. Märgen
m 53
 · kloster-museum.deסיור  1מודרך בימי ראשון וחג בכל השנה בשעות
 10:15ו · 11:45-זמני פתיחה נוספים בין  1במאי עד  1בנובמבר :ימי רביעי
וחמישי) .הביקור מתאפשר רק באמצעות סיור מודרך(
Tel. +49(0)7669/91180 · Rathausplatz 1 · 79274 St. Märgen
g

להחוות יותר!
תערוכות למגלים
 · Volkskundemuseum Hüsll 47מוזיאון תולדות העם · Grafenhausen
שעות פתיחה :ימי שלישי/חגים
 · hüsli-museum.deכניסה  1ביום חינם
 ,13:30-17:00ימי רביעי-ראשון13:30-17:00 & 10:00-12:00 :
Tel. +49(0)7748/212 · Am Hüsli 1 · 79865 Grafenhausen

 · Domführungenסיור בקתדרלה · סנט בלזיאן · dom-st-blasien.de
n 54
ימי רביעי בשעה ,(28.10.-05.05.) 11:00
סיור מודרך חינם.
כל השנה בימי שישי בשעה  .15:00מקום מפגש לסיור:
 15דקות לפני תחילת כל סיור ב"בית האורח".
Tel. +49(0)7652/12068550 · Am Kurgarten 13 · 79837 St. Blasien
Stadt- und Münsterführungen
n 55
סיור בפרייבורג :העיר והקתדרלה · Freiburg · freiburg-kultour.com
השתתפות  1ביום בסיור ציבורי )בעיר והקתדרלה( .מקום המפגש ויציאה
לסיור על כיכר העירייה בחזית מרכז המידע התיירותי .חובה להרשמה טלפונית
הסיורים מתקיימים בימים הבאים :ינואר-מרס :שישי-ראשון /
מראש!
אפריל-אוקטובר :שני-ראשון  /נובמבר-דצמבר :חמישי-ראשון.
Tel. +49(0)761/2907447 · Merianstraße 8 · 79098 Freiburg
g

Erlebnismuseum Schwarzwaldhaus der Sinnee 48
בית החושים של היער השחור · Grafenhausen
 · schwarzwaldhausdersinne.deכניסה  1ביום חינם · הדרכה לקבוצות
כל יום משעה
אפשרית עם תיאום מראש ,גם מחוץ לשעות פתיחה הרגילות
 11:00עד  ,17:00ימי שלישי סגוד .תקופת סגירה מ 6-עד  24בנובמבר.
Tel. +49(0)7748/52048 · Schulstr. 1 · 79865 Grafenhausen

" · Erich´s Schnapshäuslee 56בית השנפס של אריך"
gscheiter-beck.de · Feldberg-Bärental
כל יום  18:00-10:00סיור מודרך ,כולל
כניסה חופשית למוזיאון האלכוהול.
טעימות :ימי שבת בשעה .14:30
Tel. +49(0)7655/341 · Bahnhofstr. 3 · 79868 Feldberg
g

 49ב
ביקור בטחנת קמח ופינת ליטוף · Grafenhausen
שעות פתיחה :בין אפריל ועד
 · tannenmuehle.deכניסה  1מדי יום
אוקטובר כל יום משעה  12:00עד 17:30
Tel. +49(0)7748/215 · Tannenmühleweg 5 · 79865 Grafenhausen

 · Märklin Worldעולם המרקלין – דגמי רכבות
d 57
Titisee-Neustadt · maerklin-world-titisee.de
פרטים :ראה אתר החברה.
כניסה  1חינם בכל יום.
Tel. +49(0)7651/2040597 · Seestraße 21/1 · 79822 Titisee-Neustadt

Badische Staatsbrauerei Rothaus Brewery
y 50
מבשלת הבירה הממלכתית "רוטהאוז" של מחוז באדן · Grafenhausen
 · brauereigasthof-rothaus.deסיור  1ביום לכל כרטיס ב"-מולדת
האצטרובל" עם הדרכה באזניות )תערוחת מולטימדיה על כ 300-מ' שטח(.
ניתן להשתתף בסיור במבשלה עם מדריך תמורת תשלום נוסף ע"ס  6אירו.
שעות פתיחה של "מולדת
לסיור המודרך יש להזמין מקום דרך אתר הבית.
האצטרובל" כל ימי השבועה משעה  11:00עד  .18:00זמני הסיור המודרך :ימי
שני-שישי  12:00ו .17:00-ימי שבת וראשון 12:00 :ו.14:00-
Tel. +49(0)7748/5229666 od. 5229600 · Rothaus 1 · 79865 Grafenhausen

Museum „Le Petit Salon“ Winterhalterr 58
מוזיאון "לה פטי סלון" לכבוד האחים הציירים ווינטרהלטר
 · winterhalter-menzenschwand.deכניסה  1חינם ליום.
זמני פתיחה :ימי רביעי-ראשון וימי חג של מדינת המחוז.17:00-14:30 :
Tel. +49(0)7675/1795 · Hinterdorfstr. 15 · 79837 Menzenschwand

Duravit Design Centerr 51
מרכז העיצובים של דורוויט · duravit.de · Hornberg
כניסה  1חינם ליום לתארוכה המיוחדת "החיים בתוך האמבטיה" ומתנה .זמני
 ;8:00-18:00שבת 12:00-16:00
פתיחה :ימי שני-שישי:
אנו ממליצים על שילוב ביקור מרכז המעצבים עם ביקור במפלי המים בטריברג.
Tel. +49(0)7833/70114 · Werderstr. 36 · 78132 Hornberg
g
Faller Konfitüren Manufakturbesichtigung
g N52
EU
מםעל הריבות פאלר · fallerkonfitueren.de · Utzenfeld
סיור  1ביום לכל כרטיס .חייבים הזמנת מקום מראש בטלפון ,מס' משתתפים
מוגבל .זמני סיור :ימי שני ושישי בשעה ) 10:00אין סיורים בימי חג/גשר(
Tel. +49(0)7673/9107115 · Seeweg 3 · 79694 Utzenfeld

Theater im Kurhaus (Landgraf Theater)) 60
תיאטרון ב"קורהאוס" טיטיזה · Titisee · hochschwarzwald.de
כרטיס  1להצגה )רק בקופת הערב ע"פ מקומות פנויים,
אין אפשרות להזמנות מראש(.
Tel. +49(0)7652/12068125 · Strandbadstr. 4 · 79822 Titisee-Neustadt
 · Schwarzwald Musikfestivall 61פסטיבל המוסיקה של היער השחור ·
schwarzwald-musikfestival.de
כרטיס  1להופעה )רק בקופה ,אין אפשרות להזמנות מראש( .זמני הופעה
רגילים עם הופעות במקומות שונים ברחבי היער השחור
 · Schwarzwälder Skimuseumמוזיאון הסקי של היער השחור
m 62
Hinterzarten · schwarzwaelder-skimuseum.de
שעות פתיחה :שלישי ,רביעי ,שישי/ 17:00-14:00 :
כניסה חופשית  1ליום
שבת ,ראשון וחגים17:00-12:00 :
Tel. +49(0)7652/982192 · Erlenbrucker Str. 35 79856 Hinterzarten
 · Modellbahnzentrumתארוכת דגמי רכבות בשוורצנבך
m 63
Schluchsee-Blasiwald · modellbahn-schluchsee.de
כניסה חופשית  1ליום  -זמני פתיחה ראה אתר האינטרט
Tel. +49(0)7656/988401 · Eisenbreche 4 · 79859 Schluchsee-Blasiwald

האפליקציה של יער השחור
המלווה הוירטואלי שלך בחופשה
המלווה הוירטואלי שלך בחופשה עם מידע על מזג
האוויר ,זמני פתיחה ומסעדות ועוד ...
להורדה חינם!

למידע נוסף:

כמה סעיפי התקנון חשובים בקצרה:
 .1שרותי כרטיס היער השחור הינם שרותים הכל-כלול לתקופת השהות
)החל משני לילות( בשיתוף המארח שלכם .אף מארח לא יבקש מכם
תשלום נוסף עבור הכרטיס.
 .2כרטיס היער השחור שלכם הינו כרטיס כניסה ונסיעה חינם .אם אינכם
לוקחים אותו אתכם ,לא תוכלו לקבל נסיעה או כניסה חינם .לכן ,אנא
שמרו היטב על הכרטיס והתיחסו אליו כמו שאתם מתייחסים אל כרטיס
האשראי שלכם.

Hochschwarzwald Tourismus GmbH
Freiburger Str. 1 · 79856 Hinterzarten
Tel.: +49 (0)7652/1206-0
hochschwarzwald.de/card
אנו לא נושאים באחריות על טעויות דפוס.
עשויים להיות שינויים ללא הודעה מוקדמת .פורסם ב.26.3.2017-
תקף מ 1.4.2017-ועד .30.11.2017

 .3אופיים והיקפם של שרותי כרטיס היער השחור מוגדרים ע"י רשימה
תקופתית מעודכנת .אתם נושאים כעת את הרשימה בתוקף לקיץ 2017
בידכם .שרותים אלו זמינים עבורכם לאורך כל תקופת שהותכם )מינימום
 2לילות( .עבור כל לילה נוסף עומד יום שלם לרשותכם .אם הינכם קבוצה
של יותר משמונה אנשים ,אנא קשרו לכל ספק השרות שלכם מראש.
 .4כרטיס היער השחור אינו ניתן להעברה ונשאר רכוש המארח שלכם .כל
אורח מקבל כרטיס אישי על שמו ,בו ניתן להשתמש אך ורק באופן אישי
לתקופת התוקף של הכרטיס .הפרת הההסכם ו/או נסיונות לשימוש לרעה
יובילו למשיכת הכרטיס ללא תחליף ולדרישת תשלום עבור קבלת שרותים
ללא זכאות ,גם רטרואקטיבית.

קרן החקלאות האירופאית לפיתוח המרחב הפריפרי (ELER):
כאן אירופה משקיע באזורי הפריפריה

 .5במקרה של גניבה ,איבוד או נזק של הכרטיס יש ליידע באופן מיידי את
המארח או את חברת .Hochschwarzwald Tourismus GmbH
הכרטיס האבוד יחסם ותמורת עלות נוספת יונפק כרטיס חדש.
 .6ספקי השרות רשאים לבטל או להגביל חלק מן השרותים בעקבות תנאי
מזג האוויר ,צרכי תחזוקה ותיקונים של האתר ,דרישה גדולה מידי וצפיפות
במתקנים או מסיבות אחרות .הגבלות אלה תחלנה בעיקר על זמני פתיחה
ו/או ביקור .במקרים אלה לא תוכלו לתבוע את הספקים או את חברת
 Hochschwarzwald Tourismus GmbHואין זכאות לפיצוי.

 · Kreismuseumמוזיאון המחוז סנט בלזיאן
m 59
St. Blasien · stblasien.de
זמני פתיחה :ימי שלישי-ראשון .17:00-14:30
כל יום כניסה  1חופשית
Tel. +49(0)7751/867043 · Am Kurgarten 1 – 3 · 79837 St. Blasien

שותפות במכוניות ביער השחור.
עם כרטיס היער השחור ניתן במקומות רבים ביער השחור לנהוג כל יום עד 3
שעות חינם על מכוניות חשמליות של דגם .BMW i3
מידע מפורטhochschwarzwald.de/carsharing :

מקומות תחנות הטעינה ראה במפה

 .7הכרטיס אינו כולל ביטוח .מוטל עליכם לבדוק ולוודא את כיוסי ביטוח
שלכם ,לרבות לגבי תאונות הקשורות בשימוש בכרטיס .אתם צריכים
לשאת באחראיות ולהחליט האם אתם מתאימים ועונים על דרישות
השימוש בשרותים המוצעים על ידי הכרטיס ,בעיקר מבחינה בריאותית.
 .8בנוסף לתנאים הללו תקפים התנאים הכלליים/התקנון של ספקי השרות
השונים כפי שמשתתפים במסגרת הכרטיס .יש להענות להוראות אשר
ניתנות על ידי צוות הספקים בכל עת ובכל מקרה.

Premiumpartner:

עם הכרטיס מובטחות לכם יותר מ100-
אטרקציות בחינם.

היער השחור יעד אטרקטיבי במיוחד!
ברוכים הבאים לאזור הנופש של היער השחור .אנחנו שמחים שבחרתם מארח
שמשתתף בכרטיס ההטבות של היער השחור.
עם הכרטיס מובטחות לכם יותר מ 100-אטרקציות בחינם ללא תשלום נוסף על
הכרטיס .כדי שכולם יכלו להנות מהמתקנים חשוב ביותר לשמור על תקינותם
ושלמותם .לצערנו ישנם מקרים חוזרים של פגיעה במתקנים כתוצאה משמוש
לא זהיר ולא נכון .חשוב לנו שספקי השרות המשתתפים ימשיכו להעמיד לרשות
אורחנו את האטרקיצות ולכלולן בהיקף מלא בכרטיס היער השחור כדאי שתוכלו
להנות יותר מחופשתכם.
המארחים המשתתפים מציעים את שירותיהם בהשקעה רבה .הם שמחים על
הערכתכם על המגוון יחודי של אפשרויות בילוי והנאה הכלולות בכרטיס.
המארחים המשתתפים ,בעלי האטרקיצות וה-
 Hochschwarzwald TTourismus GmbHמודים על ההתחשבותכם ומאחלים
ה!
לכם חופשה מהנה!

 · Pony Riding · Feldbergרכיבה על סוסי פוני
g 07
כל יום  10דקות חינם לילדים בין הגילאים  3עד ) 12משקל מקסימלי  60ק"ג(.
הורים מובילים את סוס הפוני של ילדיהם בעצמם על המסלול.
זמני פתיחה :חודשי מאי עד אוקטובר :ימי שני-שבת13:30-16:30 ,
silvia@feldbergponys.de · Dr.-Pilet-Spur 11 · 79868 Feldberg
ldberg
 · Sammy‘s Dschungelland · Löﬀingenארץ הג'ונגל של סמי
n 08

כניסה  1חינם ליום ולכרטיס כולל נסיעה אחת) .זמן אספקת הסוללה כ 10-עד 20
 · cafenaschwerk.deזמני פתיחה :ימי שישי-רביעי
דקות תלוי בנהיגה(.
 10:00-17:00רק בתנאי מזג אוויר יבשים לגמרי ,חמישי תמיד סגור.
Tel. +49 (0)7654/806726 · Bei der Kirche 8 · 79843 Löﬀingen

Steinwasen-Park · Oberried · steinwasen-park.dee 01
פארק שטיינואזן · כניסה  1חינם ביום הכוללת את כל המתקנים וארץ הילדים
פרטים נוספיםsteinwasen-park.de :
לוקסיס )בתוך הבית(.
Tel. +49(0)7602/944680 · Steinwasen 1 · 79254 Oberried
Hasenhorn Coaster · Todtnau · hasenhorn-rodelbahn.dee 02

נסיעה יומית של  15דקות או  15דקות משחק לופי-בול .יש להזמין מקומות
זמני פתיחה17:00-10:00 :
מראש! פתוח ממאי עד אוקטובר לפי מזג האוויר.
סגאוי החל מגיל  16ורישיוו נהיגה מינימום  Aבלבד )שווה  AMאו  Mבגרמניה(.
Tel. +49 (0)7656/9882916 · Spass Park Hochschwarzwald
Fischbacher Str. 16 · 79856 Schluchsee
Haus der Natur · Feldberg · naz-feldberg.dee 06
פתוח כל יום בחופשת הקיץ של מדינת
בית הטבע · כניסה  1ביום חינם.
באדן-ווירטמברג .סגור בימי שני בחודשים נובמבר עד מאי.
Tel. +49(0)7676/933630 · Dr. Pilet Spur 4 · 79868 Feldberg

משחק מהנה!
Golfplatz Hochschwarzwald · Titisee-Neustadt · gc-hsw.dee 12
מתחם הגולף היער השחור · יש להזמין מקום מראש! הזמנה נפרדת
לקבוצות! לא כולל אירגון של תחרויות! גרינפי  1חינם ליום ל 18 -חורים )עבור
אדם אחד( במסלול בן 18 -החורים "גהנום שמיימי" .ניתן לשחק מHcp 54 -
)עם חברות במועדון מוכרת/מאושרת( או שימוש חד פעמי במסלול הגולף
שעות פתיחה :כל יום בהתאם למזג
הקצר בן ה 9 -חורים )עבור אדם אחד(.
האוויר בין החודשים אפריל ועד נובמבר.
Tel. +49(0)7651/935777 · 79822 Titisee-Neustadt
Freiburger Golfplatz · Kirchzarten · freiburger-golfclub.dee 13

הרפתקה יחודית!

 · spass-park-hochschwarzwald.deכניסה  1חינם ביום .בחופשה הקיץ של
מדינת באדן-ווירטמברג פתוח כל יום  .10:00-17:00בחודשים אחרים סגור
בימי רביעי .סגור במזג אוויר גשום .לפרטים:
Tel. +49(0)7656/9882916 · Fischbacher Str. 16 · 79859 Schluchsee
uchsee
 · Schluchseee 05סגאוי או לופי-בולת · Segway oder Loopyball

Badeparadies Schwarzwald · Titisee-Neustadtt 16
 · badeparadies-schwarzwald.deמרחצות גן עדן היער השחור
כניסה ל 1,5 -שעות למיתחם "נווה הדקלים" Palmenoase/פעם ביום
לכרטיס )החל מגיל  (16ולגלקסיית היער השחור.Schwarzwald Galaxy/
כניסה למתחם הסאונה תמורת תשלום נוסף ע"ס  4אירו .ימי שבת ,ראשון
וחג תשלום נוסף ע"ס  3אירו.
זמני פתיחה מדויקים ופרטים נוספיםbadeparadies-schwarzwald.de :
Tel. 0080004444333 · Am Badeparadies 1 · 79822 Titisee-Neustadt

גולף ללא גרינפי

פארק נופש ,טיפוס ,רכבת הרים -
הכל עם כניסה חופשית.

מרכז ספורט לירי בחץ וקשת · כניסה  1יומית בחינם לירייה בחוץ או באולם.
יש להזמין מקום מראש .שעות ירי 10:00 :ו. 14:00 -
Tel. +49(0)7657/471 · Hotel-Gasthof Bad · Hauptstr. 55 · 79871 Eisenbach
enbach
 · Schluchseee 04מרכז ספורט לירי בחץ וקשת · Spaßpark

כניסה חינם למרחצות שלנו.

כניסה  1חינם ליום ולכרטיס כולל נסיעה  1על רכב חשמלי
זמני פתיחה ראה באתרschwarzwaldpark.de :
Tel. +49 (0)7654/808560 · Wildpark 1 · 79843 Löﬀ
ﬀingen
 – FAHRWERKמסלול מירוץ לרכבים חשמליים בשלט רחוק
K 09

תודה רבה!

רכבת הרים "הזנהורן" · נסיעות חינם ביום –  1בעלייה ו 1 -בירידה
לפרטים · hasenhorn-rodelbahn.de · :או בטלפון .בגלל עבודות תחזוקה
סגור מ 18 -באפריל עד התחלת יוני.
Tel. +49(0)7671/508 · Brandenbergstr. 3 · 79674 Todtnau
Bogensportzentrum · Eisenbach · bogensport-hotel.dee 03

קפצו למים!

הערה:
ביום אחד אפשר לממש רק פעילות טיפוס אחד ,צריך לבחור או את גן הטיפוס
המקורה או את יער הטיפוס בחוץ! עם בוחרים ביער.
הטיפוס בחוץ ,מותר בנוסף באותו ים גם להשתמש באתר ה Fundorena -את
הטרמפולינה ועולם החלקה על הקרח.
FUNDORENA · Feldberg · fundorena.dee 10
פעם  1גן טיפוס המקורה )נעלי ספורט/נעלים חזקים( למשך  45דקות מיד
אחרי ההדרכה או פעם  1מתחם הטרמפולינה )גרב ביטחון נגד החלקה יורו
 2.50למשתמש/ת( ופעם  1עולם החלקה על הקרח )נעלי החלקה יורו 2.50
למשתש/ת( .סה"כ ל 45 -דקות ,הערכת זמן מותנה בתשלום! כל
יום משעה  10:00עד  , 21:30כניסה אחרונה שעתיים לפני הסגירה.
רצוי להרשם ולהזמין מראש דרך האתר · fundorena.de
Indoor Sport Feldberger Hof · Dr. Pilet Spur 11 · 79868 Feldberg
ldberg
 · Kletterwald · Feldbergיער טיפוס
g 11
כניסה יומית  1חינם לשעה למסול הילדים ולמסלול הבסיסי ,אחרי ההדרכה.
סגור בגשם ,סופות
זמן נוסף בתוספת תשלום ע"ס  5אירו לשעה ולאדם.
שלגים ומזג אויר סוער .שעות פתיחה רגילות בעונה ,16.06.-26.05. :קייץ
 10.09.-26.06.משעה  09:30עד  .18:00מחוץ לעונה חודשי אפריל ,אוקטובר
ונובמבר )אם אין שלג( ו 25.06.-17. -משעה  10:30עד  .17:00חייבים להזמין
מקומות מראש דרך אתר האינטרנט  4-1ימים לפני ההגעה לאתר .מספר
מקומות מוגבל .כניסה אחרונה  2,5שעות לפני סגירה.
kletterwald-feldberg.com
Tel. +49(0)152/53693765 · Dr. Pilet-Spur 11 · 79868 Feldberg

מתחם הגולף פרייבורג · יש להזמין מקום מראש! אין אפשרות לקבוצות
)החל מ 9 -משתתפים/ות( · גרינפי  1חינם ליום למגרש  18חורים; ניתן לשחק
שעות פתיחה :כל יום
מ) Hcp 36 -עם חברות במועדון מוכרת/מאושרת(.
בהתאם למזג האוויר ומקום פנוי ,בין החודשים אפריל ועד נובמבר.
Tel. +49(0)7661/98470 · Krüttweg 1 · 79199 Kirchzarten
Europa-Park Golfclub Breisgau e.V. · gc-breisgau.dee 14
מועדון הגולף פרק אירופה · יש להזמין מקום מראש! הזמנה נפרדת
לקבוצות! לא כולל אירגון של תחרויות! · גרינפי  1חינם ליום ל 18 -חורים או
בן 9 -החורים במסלול  9חורים "ורד בר" .ניתן לשחק מ Hcp 36 -בסופי שבוע
ומ Hcp 54 -בימי ב' עד ו' )תמיד בתנאי חברות במועדון מוכרת/מאושרת(.
שעות פתיחה :כל יום בין השעות  10:00עד Tel. +49(0)7643/93690 .16:00
Am Golfpark 1 · 79336 Herbolzheim-Tutschfelden
Golf & Country Club Königsfeld e. V. · golfclub-koenigsfeld.dee 15
מועדון הגולף פרק אירופה · גרינפי  1חינם ליום למסלול  18חורים )כולל
ראינג'-פי( .ניתן לשחק מ) Hcp 54 -עם חברות במועדון מוכרת/מאושרת(.
אין שעות התחלה מוגדרים · .יש להזמין מקום מראש! הזמנה נפרדת לקבוצות!
שעות פתיחה :כל יום בהתאם למזג האוויר
לא כולל אירגון של תחרויות!
בין החודשים אפריל ועד נובמבר.
Tel. +49(0)7725/9396-0 · Angelmoos 20 · 78126 Königsfeld
 Tחדש

גלישה ללא הגבלה!
כרטיס היער השחור מאפשר גלישה באינטנרט חינם
בכל מרכזי המידע לתיירים ואצל שותפים מובחרים.
לפרטיםhochschwarzwald.de/card/wlan :

Radon Revital Bad · St. Blasien-Menzenschwand
d 17
 · radonrevitalbad.deמרחצות מרעננים ראדון
כניסה  1ליום ל 3 -שעות שהות .שימוש בסאונה תמורת תשלום נוסף ע"ס
 5אירו כולל זיכוי של שעה )סה"כ  4שעות( · כניסה החל מגיל  ,16הסאונה
זמני פתיחה :כל יום  .10:00-21:00ימי שישי וכל שבת
היא מתחם עירום!
אחרונה בחודש עד  . 22:00תקופת סגירה 21-15 :במאיTel. 07675-929104 .
In der Friedrichsruhe 13 · 79837 St. Blasien-Menzenschwand
בריכות באוויר הפתוח ביער השחור:

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 · Freibad Neustadttפרייבאד בנוישדט
Gutachstr. · Tel. +49(0)7651/93311211
 · Waldbad Löﬃngenהבריכה ביעד בלפינגן
n
Beim Wildpark · Tel. +49(0)7654/82666
 · Dittishausenבריכה בדיטיסהאוזן
n
Schwimmbadstr. · Tel. +49(0)7654/8088011
 · Friedenweilerrבריכה בפרידנוויילר
Peter-Thumb-Str. 16 a · Tel. +49(0)7651/25577
 · Lenzkirchבריכה בלנצקירך
h
Friedhofstr. 11 · Tel. +49(0)7653/4000
 · Lenzkirch-Kappellבריכה בלנצקירך-קפל
Erlenbachweg 50 · Tel. +49(0)7653/3266
 · Naturfreibad St. Märgenבריכה בטבע סנט מרגן
n
An der L 128 · Tel. +49(0)7669/911800
 · Strandbad Schlüchtseeeחוף מרחצה שליכטזה ,גרפנהאוזן
Grafenhausen · Schlüchtseeweg · Tel. +49(0)7748/92955588
 · Freibad Todtnaubergבריכה טודטנאוברג
g
Schwimmbadweg · Tel. +49(0)162/76863966
 · Naturena Badeseeeאגם המרחצים "נטורנה"
Ühlingen-Birkendorf (79777) · Im Tal 1 · Tel. +49(0)7743/9197277
 · Windgfällweiherrחוף מרחצה ווינדגפלווייהר לנצקירך
Lenzkirch Raitenbucherstraße 37 · Tel. +49(0)176/98285016

בריכות שחייה מקורות:
בר כות
Löﬃngen-Dittishausen · Taborstr. 33 · Tel. +49(0)7654/4933 31
Breitnau · Dorfstr. 3 · Tel. +49(0)7652/9109500 32
Schluchsee-Schönenbach · Weiherstr. 4 · Tel. +49(0)7747/3544 33
Hallenbad Blubb, Grafenhausen
n 34
בריכת שחייה מקורה "בלוב" ,כולל סאונה
Haus des Gastes · Schulstraße 1 · Tel. +49(0)7748/52044
זמני פתיחה בהתאם לעונה) .בריכות לא מקורות בהתאם למזג האוויר(
כל יום כניסה  1חינם.
חתירה בעמידה  / sit on top /קיאק
חת רה
 · Schluchseee 35שלוכזה שעה אחד קיאק או sit-on-top
Seeweg 2 · Tel. +49(0)7656/9889983
raﬀtaﬀ.dee
 · Titiseee 36טיטיזה חצי שעה חתירה בעמידה או sit-on-top
Strandbadstraße 15 · Tel. +49(0)7651/9331170
action-forest-sup.dee
Windgfällweiherr 37
ווינדגפלווייהר )לנצקירך( חצי שעה חתירה בעמידה
Lenzkirch · Raitenbucherstraße 37 · Tel. +49(0)176/98285016
strandbad-windgfaellweiher.de
בין מאי עד ספטמבר ,בתנאי של מקום פנוי בעת המבוקש.

לאט ,לאט – בלי לחץ!
םילבכר ,תוריס ,םיילמשח םיינפוא םניח
השכרת אופניים חשמליים )מותר בגרמניה החל מגיל  16בלבד!(
 38ה
hochschwarzwald.de/card
 3שעות ביום חינם )לפי זמינות האופניים( .זמני התחלת ההשכרה בין
 9:00-10:00או בין  13:00-14:00ל 3 -שעות .הזמנת האופניים בטלפון מראש
חובה .רכיבה על אופניים חשמליים מותרת בגרמניה החל מגיל  16בלבד!
)חומת הסכר(+49(0)170/3803299 :

Schluchsee
Grafenhausen
Todtnau

 - +49(0)774-8215מאי עד אוקטובר

 - +49(0)7671/992522מאי עד אוקטובר

Menzenschwand

 1 - +49(0)7675/923810במאי עד  15באוקטובר

הזמנה דרל האפ של מדריך היער השחור בלבד בתחנות:
)תחנת רכבת( –  13במאי עד  3באוקטובר
Schluchsee
  1במאי עד  15באוקטוברTitise
Titisee
ee

סיורי אופניים חשמליים מודרכים
 39ס
מקום יציאה :טוטנאו ) ,Todtnauחנות (Sport Lehr
מרכז שרות אופניים · סיור בן שלוש שעות מטוטנאו דרך היער השחור ,כולל
השכרת אופניים · הרשמה לסיור והשכרת אופניים יום לפני עד השעה .17:00
מינימום ) 3החל מגיל  16בלבד( ,מקסימום  10משתתפים לכל סיור.
כל יום שבת ממאי עד אוקטובר החל משעה .10:00
Tel. +49(0)7671/9925222 · Kandermatt 2 · 79674 Todtnau
 · Feldbergbahn · feldbergbahn.dee 40רכבל "פלדברג"
נסיעה  1ביום הלוך וחזור ,כולל מגדל הפלדברג  -זמני פתיחה בהתאם למזג
האוויר וזמני סגירה :אמצע/סוף מאי עד סוף אוקטובר יולי-ספטמבר:
 ,9:00-17:00אוקטובר-יוני9:00-16:30 :
Tel. +49(0)7676/9409110 · Dr. Pilet Spur 17 · 79868 Feldberg

הפלגות על אגם טיטיזה · Bootsbetrieb Schweizer
 41ה
בהתאם למזג האוויר
 · bootsbetrieb-schweizer-titisee.deסיור  1ביום ·
Tel. +49(0)7651/821 · Seestr. 33 · 79822 Titisee-Neustadt
חברת הפלגות דרובה · Bootsrundfahrten Drubba
 42ח
סיור  1ביום ,בהתאם למזג האוויר
· boote-titisee.de
Tel. +49(0)7651-9812948 · Seestr. 37 · 79822 Titisee-Neustadt
הזמנה מראש לקבוצות מעל  8אנשים חובה.
הפלגות על אגם שלוכזה · Bootsbetrieb Toth
 43ה
חברת הפלגות טות ·  · seerundfahrten.deכל יום סיור שלם ללא הפסקת
בניים .קיימת אפשרות לעלות בחזרה אחרי הפסקת בניים תמורת תשלום.
הזמנה מראש לקבוצות מעל  20אנשים · Tel. +49(0)171/7727237
שרות סדיר מ 1-במאי עד  29באוקטובר.
מגרשי טניס
 44מ
Grafenhausen · Gewerbe Str. 12a · Tel. +49(0)7748/344
Hinterzarten · Sonnenbühlweg 2 · Tel. +49 (0)7652/12068200
Feldberg-Falkau · Kuranlage · Tel. +49(0)173/3413652
Lenzkirch-Saig · Saiger Höhe 8 – 10 · Tel. +49(0)7653/6850
Menzenschwand · Rehbachweg · Tel. +49(0)7675/329
זמני פתיחה עונתיים.
כניסה  1חינם ביום
ש להביא ציוד אישי וחייבים להזמין מגרש מראש!
 · Adventure-Minigolff 45הרפתקת המיניגולף · Titisee-Neustadt
כניסה  1חינם בכל יום · זמני פתיחה :כל יום 11:00-19:00
 · adventure-golf-titisee.deיולי-אוגוסט )במזג אוויר טוב( :עד שעה 21:00
Tel. +49(0)7651/2040597 · Seestraße 21/1 · 79822 Titisee-Neustadt
רוטהאוס אקספרס · Rothaus Express
 46ר
תחנת הרכבת שלוחזה · rothausexpress.de
ליום ולכרטיס פעם אחד סיור שלוחזה · סיור פנורמי )רוטהאוס( תמורת תוספת
תשלום ,אירו  5.-למבוגר )ילדים אירו  · (3.50ע"פ מקום פנוי .חובת הזמנה
מראש לקבוצות מעל  10משתתפים .לקבוצות מוזמנות יש עדיפות למקומות
– סיור שלוחזה :ממאי עד אוקטובר כל יום )מבלבד ימי שלישי(.
בסיור.
יציאה בשעה ) 14:45בנוסף מ 1-ביולי עד  30בספטמבר גם בשעה .(17:15
משך הסיור כ35-
דקות .התחלה וסיום בתחנת הרכבת שלוחזהTel. +49(0)7656/9889858 · .

חדש

