בהחלט שווה את זה!

כולל אמנות ותרבות

 52מוזיאון קלוסטר ·  x 1 · kloster-museum.deטיול הדרכה במוזיאון
ימי ראשון וחגים לאורך כל השנה :מ 10-בבוקר  1 -אחה"צ פתוח כל יום
חינם.
רביעי/יום חמישי מ 10 -בבוקר  1 -אחה"צ ובימי שישי  5-2אחה"צ מה 14-אפריל
  3נובמבר( .ניתן לבקר רק בהזמנת סיור  .קבוצות ( 6אנשים) על פי דרישה)טלפון79274 St. Märgen · Rathausplatz 1 · +49 (0)7669/91180 :
 · dom-st-blasien.de · Cathedral tours 53טיולי קטדרלה
 11 :Wedבבוקר ( 2למאי  31 -לאוקטובר) יום שישי 3 :אחה"צ במשך כל
השנה מקום הפגישה תמיד  15דקות לפני כן בכתובתHaus des Gastes-
טלפון79837 St.Blasien · Am Kurgarten 1-3 · +49 (0)7652/1206-8550 :

התנסה בחוויות רבות יותר!

תערוכות למגלים מקומות בלתי דועים.
Badische Staatsbrauerei Rothaus AG 46
 · brauereigasthof-rothaus.deטיול אישי אחד בביתו של Zäpfle Heimat
עם מדריך אודיו ליום/כרטיס יש אפשרות לעשות סיור במבשלות הבירה
ביתו של :Zäpfle Heimat
(תשלום ,€6 :יש לבצע הזמנה מקוונת).
משעה  11בבוקר כל יום עד  6בערב סיור במבשלות הבירה :יום שני -שישי  12עד
שעה  5בערב שבת/ראשון 12 :אחה"צ עד  2אחה"צ
בטלפון +49 (0)7748/5229666 :או 79865 Grafenhausen · Rothau 1 s 1 · 5229600
schwarzwaldhausdersinne.de · Schwarzwaldhaus der Sinne 47
טיולי קבוצות -כולל טיולים מחוץ לשעות הפתיחה · כניסה חופשית  x 1ליום
יום חמישי עד יום משעה  11בבוקר עד שעה 5
אפשריים לאחר רישום מוקדם.
אחה"צ .יוני/יולי/אוגוסט /כל יום בין  10בבוקר ל 5-אחה"צ .סגור בימי שלישי
חופשות חברה בחודש נובמבר (ראה באתר האינטרט).
טלפון79865 Grafenhausen · Schulstr. 1 · +49 (0)7748/52048 :
 x 1 · hüsli-museum.de · Volkskundemuseum Hüsli 48כרטיס כניסה
ימי שלישי וחופשות לאומיות  5-1.30אחה"צ ,רביעי -משעה 10 :בבוקרעד
חינם ליום
 12אחה"צ /מ 1.30-אחה"צ 5-אחה"צ · טלפון· Am Hüsli 1 · +49 (0)7748/212 :
79865 Grafenhausen

( Schwarzwald Musikfestival 60פסטיבל מוסיקה ביער השחור)
 x 1 · schwarzwald-musikfestival.deeכרטיס להופעה (רק בקופת ה�מ
 - 24למאי  10ליוני 2019, 17 ,קונצרטים ב
קום ,אין הזמנות מוקדמות)
 19ימים ב 17 -מקומות שונים ברחבי היער השחור
schwarzwaelder-skimuseum.de · Schwarzwälder Skimuseum 61
שלישי ,רביעי ,שישי 2 :אחה"צ  5 -אחה"צ ,שבת ,ראשון,
 x 1כניסה חופשית ליום
חגים לאומיים .מ 12-עד  5אחה"צ · פתוח לטיול כל יום ראשון השני בחודש והרביעי
בחודש טלפון79856 Hinterzarten · Erlenbrucker Str. 35 · +49 (0)7652/982192 :
modellbahnzentrum.com · Modellbahnzentrum 62
ראה באתר · טלפון +49 (0)7656/988401
 x 1כניסה חופשית ליום
79859 Schluchsee-Blasiwald · Eisenbreche 4

 56עולמו של מרקלין  Märklin Worldמוזיאון עם ערכות מודל רכבות
ראה באתר האינטרנט.
 · maerklin-world-titisee.deכניסה חופשית אחת ליום
טלפון79822 Titisee-Neustadt · Seestraße 21/1 · +49 (0)7651/2040597 :
Museum “Le Petit Salon” Winterhalter 57
 x 1 · winterhalter-menzenschwand.deכניסה חופשית אחת ליום
רביעי -ראשון ובחגים לאומים ב  BW 2.30אחר הצהרים -יום שני  5אחה"צ
טלפון79837 Menzenschwand · Hinterdorfstr. 15 · +49 (0)171/8464540 :

יום

סיכום הפרטים הקטנים
 .2הכרטיס האדום הכולל שלך מהווה כרטיס כניסה וכרטיס מתנה .אם אינך
נושא את הכרטיס שלך ,לא ניתן להבטיח לך נסיעת חינם או כניסת חינם.
ולכן וודא שברשותך הכרטיס ושמור עליו בקפדנות כפי שהנך שומר על
כרטיס אשראי.

היישומון של Hochschwarzwald

מלווה החופשה הווירטואלי שלך

היישומון מספק את המידע העדכני לגבי מזג האוויר,
תנאי השלג ,שעות פתיחה של מסעדות ברמות היער
השחור ועוד.
זמין ללא עלות!

מידע נוסף:
Hochschwarzwald Tourismus GmbH
Freiburger Str. 1 · 79856 Hinterzarten
Tel.: +49 (0)7652/1206-0
hochschwarzwald.de/card
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איננו מקבלים כל אחריות על שגיאות בהדפסה .כפוף לשינויים.
מבוסס על המצב ביום  31.03.2019תקף מיום  01.04.2019ועד .30.11.2019

 .3האופן והיקף שירותי הכרטיס האדום הכולל מנוהלים על ידי השירותים
הזמינים וכלל השירותים .זה מה שאתה מחפש לקיץ  2019ניתן להשתמש
בשירותים במשך כל זמן השהיה שלך(מעל שני לילות) אתה זכאי ליום מלא
של שימוש עבור כל שהייה לילית .בבקשה הרשם באמצעות נותן השירותים
המתאים לעל ידי התקשרות בטלפון במקרה שיש יותר משמונה אנשים.
 .4הכרטיס האדום הכולל שלך אינו ניתן להעברה והוא נשאר רכוש המארח.
כל אורח מקבל כרטיס אחד אישי שניתן להשתמש בו רק בתקופה בה הוא
תקף .במקרה של שימוש לרעה ו/או ניסיון לשימוש בלתי ראוי ,הכרטיס
יילקח ללא החלפה ובמקרה המתאים ,יהיה גם תשלום על שירותים
שהשתמשו בהם לרעה.

הקרן האירופית עבור פיתוח כפרי (:)EAFRD
כאן אירופה משקיעה באזורים כפריים.

 .5יש לדווח למארח המתאים או למשרד התיירות Hochschwarzwald
 Tourismusמיד על גנבה ,אבדן או פגמים בכרטיס .כרטיס שנגנב יינעל,
וכרטיס מחליף יימסר חינם.

stblasien.de · Kreismuseum St. Blasien 58
שלישי-ראשון 2.30 .אחה"צ עד  5אחה"צ-יום שני
 x 1כניסה חופשית ליום
טלפון79837 St. Blasien · Am Kurgarten 1 – 3 · +49 (0)7672/41437 :

 .6שותפי השירות יכולים להגביל את מרכיבי השירות במלואם או בחלקם,
בעיקר במקרים הקשורים בתנאי מזג האויר ,תחזוקה או תיקונים ,קהל
רב מידי או מתקנים עמוסים מדי ,כמו גם סיבות חשובות אחרות .במקרה
כזה ,לא תהיה לך זכות לטענות כלשהן.

hochschwarzwald.de · Theater im Kurhaus 59
 x 1כרטיס להופעה (מקומות לפי המצוי בקופת המקום ,אין הזמנות מוקדמות) ·
טלפון79822 Titisee-Neustadt · Strandbadstr. 4 · +49 (0)7652/1206-8125 :

 .7הכרטיס אינו כולל שירותי ביטוח באחריותך לוודא ולהבטיח את כיסוי
הביטוח שלך ,בעיקר לגבי תאונות הקשורות לשימוש בכרטיס .אתה
האחראי ליכולות האישיות שלך ולדרישות השימוש בשירות ,בעיקר בכל
הקשור לבריאותך.

 49ביקור במטחנה ובגינת חיות ליטוף · tannenmuehle.de
כל יום (אפריל עד אוקטובר  5:30-12אחה"צ
 x 1כניסה חינם ליום ·
טלפון79865 Grafenhausen · Tannenmühleweg 5 · +49 (0)7748/215 :
 Duravit 50מרכז העיצוב ·  x 1 · duravit.deכניסה חופשית ליום
ימים שני  -שישי :מ 8-בבוקר -עד 6
לתערוכה המיוחדת "חיים באמבטיה"
בערב :יום שבת :מ 12-אחה"צ  4 -אחה"צ · הצעה :שלב את הביקור למרכז
העיצוב  Duravitעם טיול קצר למפלי Triberg
טלפון78132 Hornberg · Werderstr. 36 · +49 (0)7833/70114 :
NEU
Faller Konfitüren factory tour 51
יום שני /שישי  10בבוקר יום שלישי/
 · fallerkonfitueren.deטיול  x 1יום/כרטיס
חמישי  1:30אחה"צ אין טיולים בחגים או ימים הנופלים בין סופי שבוע לחגים לאומיים)
טלפון79694 Utzenfeld/Schwarzwald · Seeweg 3 · +49 (0)7673/9107115 :
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 .1השירותים של הכרטיס האדום הכולל ניתנים חינם שירותים נוספים
במשך השהיה שלך (החל משני לילות) עם המארח המשתתף המארח
לא ידרוש סכום נוסף עבור הכרטיס האדום הכולל.

freiburg-kultour.com · Freiburg Kultour 54
 x 1השתתפות יומית בטיול פתוח לציבור (טיול בעיר ובקתדרלה) ·
נקודת המפגש ב Rathausplat-לפני משרד מרכז המידע לתיירים של .Freiburg
נדרשת הרשמה טלפונית!
ינואר -מרץ שישי-ראשון ,אפריל-אוקטובר :שני-ראשון ,נובמבר  -דצמבר:
יום שישי-ראשון · טלפון+49 (0)176/61266675 :
 · gscheiter-beck.de · Erich´s Schnapshäusle 55כניסה חופשית כל
 10בבוקר-ל 6-אחר הצהרים · בכל שבת
יום למוזיאון שנאפס  schnappsבין
אחרי הצהרים יש סיור בשעה  2.30אחה"צ למוזיאון הזיקוק כולל טעימת שנאפס
טלפון79868 Feldberg · Bahnhofstr. 3 · +49 (0)7655/341 :

2019

מכונית חברתית  E-Carברמות
היער השחור
עם הכרטיס האדום הכולל שלך תוכל להשתמש במכונית  BMW 13עבור
 3שעות חינם ,במקומות רבים ברמות היער השחור.
מידע מפורטhochschwarzwald.de/carsharing :
תוכל למצוא מיקום תחנות טעינה של תחנות טעינה בעזרת המפה.

 .8לצורך שימוש בשירותים ,התנאים וההתניות הכללים של עמיתי השירות
יהיו בתוקף יש חובה לציית לההוראות של צוות השירות.

Premiumpartner:

מעל  100אתרים מרתקים
למבקרים ללא תשלום!
hochschwarzwald.de/card

תן לכייף להתחיל

שים לב בבקשה

ברוך הבא לרמות היער השחור!
אנו שמחים שבחרת את כרטיס האירוח האדום הכולל .עם הכרטיס האדום
הכולל תמצא  100אתרים מרתקים ללא תשלום לכל תקופת החופשה שלך!
חשוב שתשתמש בציוד כשורה ולפי ההוראות ,כך שכל אורח יוכל ליהנות
מההטבות .למרבה הצער ,מפעם לפעם יש אורח שלא משתמש בציוד בזהירות
וכשורה .אנו מאד שמחים שההצעות של השותפים שלנו ממשיכות עדיין במלואן
משולבות בכרטיס האדום הכולל ,כך שתוכל ליהנות מהחופשות המלהיבות שלך.
שירות השותפים שלנו מנגיש את הצעותיהם המיוחדות למחזיקי הכרטיס
האדום הכולל ,הניתנות מתוך התלהבות ומסירות ,והם שמחים כשהאורחים
שלנו מעריכים הצעות מיוחדות אלו .שותפי השירות שלנו ,המארחים ומשרד
התיירות  Hochschwarzwald Tourismus GmbHמודה לך על התחשבותך
ומקווה שתהנה מהחופשה עם הכרטיס האדום הכולל!

תודה לך!

07
fundorena.de · FUNDORENA
 x 1מסלול חבלים גבוה בתוך הבניין מיועד לגיל  5שנים ומעלה יש לנעול נעלי אימון/
נעליים חזקות)  45דקות אחרי קבלת הוראות .או  x 1אזור טרמפולינות  3שנים
ומעלה (גרבי  ABSלא מחליקות ב )€2.50 -ו  x 1החלקה על קרח (שכירת מחליקיים
כל יום מהשעה
 )€2.50סך הכל  45דקות ,הארכת זמן מתאפשרת בתשלום!
 10:00בבוקר ועד  9:30בערב ,כניסה אחרונה  8בערב ,כניסה אחרונה למסלול
החבלים הגבוה  6:30בערב טלפון· Dr. Pilet Spur 11 · +49 (0)7676/18690 :
79868 Feldberg
 Kletterwald 08מסלול טיפוס ביער ·  x 1כניסה חופשית ליום עבור  1שעה

למסלול בסיסי לילדים אחרי קבלת הוראות .אחר כך המחיר הוא  30/€3דקות
ראה  · fundorena.deסגור במקרה של סופה ,רעמים או גשם .
ככל הנדרש
נדרשת הרשמה  4-1ימים לפני ההגעה (על בסיס עונתי) באתר ,fundorena.de
הטיפוס האחרון תמיד  2.5שעות לפני הסגירה טלפון· +49 (0)7676/18692 :
79868 Feldberg · Dr. Pilet-Spur 11

איזו הרפתקה!

פארק שכולו כייף כולל טיפוס וירייה בקשת
 Hasenhorn Coasterכניסה חינם.
01
 · steinwasen-park.de · Steinwasen-Parkכניסה חינם אחת ליום (כוללת את
ראה steinwasen-park.de
כל הרכיבות ו Luxis Kinderlandגן לילדים ,בבניין).
טלפון79254 Oberried · Steinwasen 1 · +49 (0)7602/944680 :
02
hasenhorn-rodelbahn.de · Hasenhorn Coaster
ראה  hasenhorn-rodelbahn.deאו התקשר
 x 1עליה וגם  x 1ירידה ביום
לטלפון79674 Todtnau · Brandenbergstr. 3 · +49 (0)7671/508 :
03
 Archery Centreמרכז לירי בחץ וקשת · bogensport-hotel.de
 x 1כניסה ליום לאימון בחוץ בשדה/באולם בבקשה הרשם מראש! נא הרשם
באמצעות הטלפון! זמני קליעה 10 :בבוקר 2/אחה"צ · טלפון+49 (0)7657/471 :
79871 Eisenbach · Hauptstr. 55 · Hotel-Gasthof Bad
04
שוק וקפה היער השחור ואסם הרפתקאות
 x 1 · schwarzwaldmarkt.comכניסה חופשית ליום .הזמנת שולחנות למזנון ארוחת
כל יום בין  10בבוקר
בוקר על ידי ווטסאפ  Whatsappלמספר +49 (0)162/2944347
ל  5אחה"צ (מלבד ימי רביעי) פתוח בחופשות בתי הספר ב .Baden-Württemberg
טלפוןSchluchsee 79859 · Fischbacher Str. 16 · +49 (0)7656/9882916 :
05
naz-feldberg.de · Haus der Natur
כל יום מ 10-בבוקר עד  5אחה"צ ,סגור ביום
 x 1כניסה חופשית יומית לתערוכה
שני מנובמבר עד מאי ,מלבד בזמן חופשת הלימודים ב Baden-Württemberg
טלפון79868 Feldberg · Dr. Pilet Spur 4 · +49 (0)7676/933630 :
06
 - Spass Park Hochschwarzwaldסגווי ,כדור קשת וגולף כדורגל ·
 x 1 · spass-park-schluchsee.deכניסה ליום 15 ,דקות .סגווי או  15דקות
יומי מ 10בבוקר  5 -אחה"צ (מלבד יום רביעי) .פתוח לכל
כדור מסובב·
אורך חופשות בתי הספר ב .Baden-Württemberg-סגווי  16 -שנים ומעלה
עם רישיון נהיגה בר תוקף מסוג  Mאו גבוה יותר.
טלפון79856 Schluchsee · Fischbacher Str. 16 · +49 (0)7656/9882916 :

כניסה חופשית לברכות שלנו.

ניתן לבצע טיפוס רק פעם אחת ביום :או במסלול הטיפוס בתוך הבניין או בחוץ
במסלול הטיפוס ביער! אם אתה מטפס בחוץ ,תוכל להשתמש גם בטרמפולינה
ובהחלקה על קרח ב .FUNDORENA

09
רכיבה על פוני ·  10 x 1דקות רכיבה ליום כולל הדרכה לילדים מגיל 3
:10/04–31/15
(מקסימום משקל  60ק"ג) ההורים מובילים את הפוני בעצמם
שני  -שבת משעה  9.30בבוקר עד  12בצהרים מלבד בחגים לאומיים ·
· silvia@feldbergponys.de
ווטסאפ טלפון79868 Feldberg · Dr.-Pilet-Spur 11 · +49 (0)176/44414066 :
10
 x 1 · Tatzmaniaכניסה חינם ליום כוללת את Dschungelland .ושאר
ראה tatzmania.com
המתקנים
טלפון79843 Löffingen · Wildpark 1 · +49 (0)7654/8068144 :

badeparadies-schwarzwald.de · Badeparadies Schwarzwald 15
 1.5שעות כניסה ל ( Palm Tree Oasisלגיל  16ואילך) ול Galaxy Schwarzwald
ליום ,לכרטיס( · .קיים חיוב על סופי שבוע (שבת ,ראשון וימי חופש)€3 :
badeparadies-schwarzwald.de
טלפון( 0080004444333 :חינם) · 79822 Titisee-Neustadt · Am Badeparadies 1

הנאה ממשחק נפלא!

גולף ללא תשלום דמי כניסה לירוק.
11
hochschwarzwald.golf · Golfplatz Hochschwarzwald
דמי כניסה לירוק  18 x 1חורים (לכל שחקן) במסלול של  18חורים
” .“Himmlische Hölleמשחקים עם  HCP 5או טוב יותר (נדרש להציג
אישור מוכר של חברות במועדון) או מסלול של  9חורים (לשחקן) נדרשת
כל יום בין
הרשמה הרשמה נפרדת לקבוצות! ארגון תחרויות אינו כלול!
אפריל לנובמבר (אם מזג האוויר מאפשר)
טלפון79822 Titisee-Neustadt · Oberaltenweg 7 · +49 (0)7651/935777 :
12
 · fr-gc.de · Freiburger Golfplatzהתעריף היומי למשחק  18 x 1בגלל
שיפוצים מ  1ליולי ועד סוף העונה המסלול של  9חורים בלבד .ניתן לשחק עם
 Hcp 36או טוב יותר בסופי שבוע או  Hcp 36או טוב יותר בסופי שבוע (יש להציג
חברות במועדון מוכר) תעריף לסופי שבוע (שבת  /חגים לאומיים) .€25 :נדרשת
כל יום אפריל  -נובמבר (אם תנאי מזג אוויר מאפשרים והמקום זמין)
הרשמה
אין אפשרות לעשות הזמנה לקבוצה ( 9אנשים ויותר).
טלפון79199 Kirchzarten · Krüttweg 1 · +49 (0)7661/98470 :
13
gc-breisgau.de · Europa-Park Golfclub Breisgau e.V.
 x 1תשלום על כניסה לירוק ליום למסלול  18חורים או מסלול  9חורים ניתן לשחק
עם  Hcp 36או טוב יותר בסופי שבוע או  Hcp 54בסופי שבוע (יש להציג חברות
במועדון מוכר) שים לב לזמני ההתחלה! נדרשת הרשמה הרשמה נפרדת לקבומ
צות! תעריף לסופי שבוע (שבת  /חגים לאומיים)  .€10ארגון תחרויות אינו כלול!
בכל יום תלוי במזג האוויר מאפריל עד אוקטובר מ 9-בבוקר  6-אחה"צ·
טלפון79336 Herbolzheim-Tutschfelden · +49 (0)7643/93690 Am Golfpark 1 :
14
golfclub-koenigsfeld.de · Golfclub Königsfeld e. V.
 x 1תשלום על כניסה לירוק (כולל תשלום על חבטות מרחק) ליום ,על מסלול
 18חורים ניתן לשחק עם  HCP 54או טוב יותר( .נדרשת הצגת חברות
במועדון מוכר) אין זמני התחלה · .הרשמה נפרדת לקבוצות! ארגון תחרויות
בכל יום תלוי במזג האוויר מאפריל לנובמבר.
אינו כלול!
טלפוןAngelmoos 20 · +49 (0)7725/9396-0 :
78126 Königsfeld

גלישה בלתי מוגבלת!
עם כרטיס אדום כולל תוכל להשתמש ב Wi-Fiבמשרדי
המידע לתיירים ואצל רבים משותפינו חינם :כרטיס
hochschwarzwald.de/card/wlan

radonrevitalbad.de · Radon Revital Bad 16
השימוש בבריכה שעתיים מידי יום לכל כרטיס .כניסה לסאונה בתשלום
של  16( 5€שנים ומעלה)
כל יום בין  10בבוקר ל  9בערב ,בימי שישי וגם
ביום השבת האחרון של כל חודש  10בבוקר עד  10בערב .חזרות-.20.05 :
 · 26.05.2019טלפון+49 (0)7675/929104 :
79837 St. Blasien-Menzenschwand · Friedrichsruhe 13
ברכות חיצוניות ברמות היער השחור
Freiburger Str. 16 · aqua fun Schluchsee 17
טלפון+49 (0)7656/7731 or 571 :
 · Gutachstr. · Freibad Neustadt 18טלפון+49 (0)7651/9331121 :
 · Waldbad Löffingen 19בפארק החיות ()Welschland 1
טלפון+49 (0)7654/8266 :
 · Schwimmbadstr. · Dittishausen 20טלפון+49 (0)7654/808801 :
 · Peter-Thumb-Str. 16a · Friedenweiler 21טלפון+49 (0)7651/2557 :

ברכות מקורות ברמות היער השחור
 · Dorfstr. 3 · Breitnau 29טלפון+49 (0)7652/910950 :
 · Dorfstraße · Schluchsee-Schönenbach 30טלפון+49 (0)7747/354 :
incl. sauna · Grafenhausen · Hallenbad Blubb 31
 · Schulstraße 1 · Haus des Gastesטלפון+49 (0)7748/52044 :
· Löffingen-Dittishausen · Hallenbad Löffingen-Dittishausen 32
· Taborstraße 33טלפון +49 (0)7654/493
זמני פתיחה בעונה בלבד
(הבריכות בחוץ תלויות במזג האויר)·  x 1כניסה חופשית ליום
קיאק לחתירה או לישיבה עליו  /קיאק
 · rafftaff.de · Schluchsee 33שעה אחת קיאק או ישיבה עליו
מה 1למאי ב  10:00בבוקר 6-בערב ·  · Seeweg 2טלפון+49 (0)7656/9889983 :
action-forest-sup.de · Titisee 34
 1/2שעה חתירה בעמידה או ישיבה עליו
מאי עד ספטמבר .מידע נוסףaction-forest-sup.de :
 · Strandbadstraße 15טלפון+49 (0)7651/9331170 :
strandbad-windgfaellweiher.de · (Lenzkirch) Windgfällweiher 35
מה 1-ליוני כל יום ב 10-בבוקר 7-בערב.
 1/2שעה חתירה בעמידה
(לפעמים העונה מתחילה במאי במקרה של מזג אויר נוח)
 · aitenbucherstraße 37טלפון+49 (0)176/98285016 :
תלוי בתנאי מזג האוויר והזמינות

 · Friedhofstr. 11 · Lenzkirch 22טלפון+49 (0)7653/400 :
 · Erlenbachweg 50 · Lenzkirch-Kappel 23טלפון+49 (0)170/9279873 :
 · An der L 128 · Naturfreibad St. Märgen 24טלפון+49 (0)7669/91180 :
Grafenhausen-Rothaus · Strandbad Schlüchtsee 25
טלפון+49 (0)7652/1206-8570 :
Schwimmbadweg · Todtnauberg · Berger Bad 26
טלפון ( +49 (0)170/7743659 :פעיל רק בקיץ)
Im Tal 1 · Ühlingen-Birkendorf (79777) Naturena-Badesee 27
טלפון+49 (0)7743/919727 :
Lenzkirch · Strandbad Windgfällweiher 28
 · Raitenbucherstraße 37טלפון+49(0)176/98285016 :

קח את זה בקלות

אופנועי  ,Eטיולי סירות ,רכבל ללא תשלום.

 36שכירת אופנים חשמליות hochschwarzwald.de/card · E-bike
 3שעות שכירת אופנים  e-bikeליום לכרטיס (תלוי בזמינות ,הזמנה לקבוצות
אינה אפשרית ( 4אנשים ויותר) זמני ההשכרה כל יום בין  10-9בבוקר עד 2-1
אחה"צ יש צורך בהזמנה טלפונית! הרוכבים חייבים להיות בני  16ומעלה.
מאי  -אוקטובר
 Grafenhausenטלפון +49 (0)7748/215
 Menzenschwandטלפון+49 (0)7675/923810 :
 1למאי  15 -לאוקטובר
 (Staumauer) Schluchseeeטלפון+49 (0)170/3803299 :
 1מאי  3 -אוקט�ו
בר כל יום בשעה  10בבוקר חוזרים עד שעה  1אחה"צ
מחג איסטר  1-נובמבר
 *(Spass Park) Schluchseeטלפון+49(0)7656/9882916 :
לא ניתן לערוך הזמנה מראש המקומות מונפקים לפי הזמינות במקום.
+49 (0)7651/9724967 Titisee
מה 1-במאי  -אוקטובר
+49 (0)7671/9925222 Todtnau
מאי -אוקטובר
 37טיולי אופניים מודרכים  e-bikeמתחילים מ ) 3 · Todtnau (Sport Lehrשעות
טיולים מודרכים מ Todtnau·-על אופניים חשמליים כולל שכירת האופניים ·
רישום לטיול והזמנת האופניים החשמליות כל ידי טלפון נדרש עד לשעה  5בערב
יום קודם נדרש מספר מינימלי של משתתפים 16( 3 :ומעלה) :מקסימום 10
בכל יום שבת יוני  -אוקטובר מ 10בבוקר  28-1לאוגוסט גם כל יום רביעי משעה
 2.30טלפון79674 Todtnau · Kandermatt 2 · +49 (0)7671/9925222 :
 x 1 · feldbergbahn.de · Feldbergbahn 38עליה או ירידה ליום ,כולל את
פתוח כל יום מ 30-למאי  3 -נובמבר ,יולי עד ספטמבר
מגדל Feldberg
מ 9-בבוקר 5-אחה"צ מאי ,יוני ,אוקטובר מ 9-בבוקר 4.30 -אחה"צ (כפי שיאפשרו
תנאי התחזוקה/מזג האוויר)
טלפון79868 Feldberg · Dr. Pilet Spur 17 · +49 (0)7676/9409110 :

Bootsbetrieb Schweizer am Titisee 39
אפריל עד
 x 1 · bootsbetrieb-schweizer-titisee.deטיול בסירה ליום
סוף אוקטובר(-lאם מזג האוויר יאפשר) · נדרש רישום לקבוצות של עשרים ומעלה!
טלפון79822 Titisee-Neustadt · Seestr. 33 · +49 (0)7651/8214 :
 40טיולי סירות boote-titisee.de · Drubba Titisee
אמצע אפריל  -סוף אוקטובר (תלוי בתנאי מזג האוויר)
 x 1טיול סירה אחד ביום
יש צורך בהרשמה אם זו קבוצה של מעל  8אנשים!
טלפון· 79822 Titisee-Neustadt · Seestr. 37 · +49 (0)7651/9812948 :
 seerundfahrten.de · Bootsbetrieb Toth am Schluchsee 41טיול באגם
שירות יומי רגיל
רחב ידיים אחד ליום הפלגה מחדש זמינה בתשלום בלבד
מה 27לאפריל ועד ה 20-אוקטובר· נדרשת הרשמה לקבוצות של  20אנשים ומעלה
 42מגרשי טניס Gewerbe Str. 12a · Grafenhausen
על פי שעות פתיחה
טלפון · +49 (0)7748/344 :כניסה חופשית  x 1ליום
עונתיות ציוד אישי והזמנה נדרשים!
 Adventure Minigolf 43הרפתקאות מיניגולף · adventure-golf-titisee.de
ליום אם מזג האוויר מאפשר -ראה באתר ,יולי/אוגוסט עד
 x 1כניסה חינם
 9בערב (אם מזג האוויר מאפשר) ·
טלפון79822 Titisee-Neustadt · Seestraße 21/1 · +49 (0)7641-6588 :
Abenteuer-Golfpark Hochschwarzwald 44
(אם מזג האוויר מאפשר)
 · abenteuergolfpark.deכניסה  x 1חופשית ליום
מ 10-בבוקר  6 -בערב ,בסופי השבוע/חופשים מוארכות שעות הפתיחה באוגוסט
פתוח מ 10בבוקר ועד  8בערב
טלפון79853 Lenzkirch-Kappel · Am Kurgarten 1 · +49 (0)7641-6588 :
· rothausexpress.de · Rothaus Express 45
 x 1טיול באתר  Schluchseeליום לכרטיס .טיול בפנורמה של Rothaus
עבור תשלום נוסף של ( €5לילדים  · )€3.50מקום בהתאם לזמינות .מומלצת
הרשמה לקבוצות של  10ויותר .קבוצות שנרשמו הן בעלות עדיפות.
טיול ( Schluchseeמינימום  35דקות) מאי-אוקטובר .כל יום בשעה
 2אחה"צ (מלבד יום שלישי) .אתר האינטרנט של הפנורמה של Rothaus
ראה אתר/לוח זמנים בעצירות
טלפוןBoarding/deboarding at Schluchsee station · +49 (0)152/03441239 :

