מקומות לינה מומלצים ביער השחור  -מתוך אתר Goblackforest.co.il
לנוחיותכם ,הרשימה מסודרת לפי אזורים
טיטיזי | הינטרצארטן | פלדברג | לנצקריש | שלוכזי | פארק אירופה
אזור טיטיזי – מרכז היער השחור
שם מקום הלינה

תיאור מקום הלינה מתוך אתר בוקינג

Pension Bergseeblick

מקום האירוח פנסיון ברגזבליק ממוקם
במרחק הליכה קצר מהאגם .המקום
כולל חדרים מרווחים עם ריהוט מעט
מיושן ,חדר אירוח הפתוח  24שעות ובו
ניתן למצוא שתיה חופשית ,חטיפים,
מאפים ועוד.
מלון הדירות אלמננהוף ממוקם
בקרבת אגם טיטיזי ,המקום כולל
חדרים מרווחים ,ארוחת בוקר וחלק
מהחדרים כוללים מטבחון ונוף לאגם.
שימו לב הדירות ממוקמות כ 300מטר
Boutique
–
Hotel
ממלון
 Alemannenhofובבניינים בני 3
קומות אשר חלקם ללא מעלית .חניה
זמינה במקום אך מתמלאת די מהר
מלון פארק-הוטל ואלדק ממוקם באזור
תחנת הרכבת ,כ 5-דקות הליכה
מהאגם וכ 10-דקות הליכה ממתחם
באד פרדייס .המקום כולל ארוחת
בוקר ,סאונה ובריכה מקורה .שימו לב
כי יש להודיע מראש במידה ואתם
מגיעים למקום עם ילדים.
מלון ברוגר'ס הוטלפארק אם סי נחשב
לאחד המלונות הבולטים באזור
טיטיזה .המלון ממוקם ממש על שפת
האגם ובסמיכות לטיילת .במקום
תמצאו חדרים מרווחים אשר חלקם
פונים לאגם ,ספא מפנק ,בריכה מקורה
וארוחת בוקר עשירה .קיימת חניה
זמינה לאורחי במלון בתשלום של סמלי
לכל היום.
מלון בוטיק אלמאנהוף ממוקם ממש
על שפת האגם .במקום תמצאו חדרים
מרווחים אשר חלקם פונים לאגם,
בריכה מקורה וארוחת בוקר עשירה.
שימו לב שיחידות הסטודיו ממוקמות
במתחם Alemannenhof Hotel-
 Appartementsולא במלון עצמו
)שאר היחידות ממוקמות במלון(.

Alemannenhof HotelAppartements

Parkhotel Waldeck

BRUGGER' S
Hotelpark am See

Boutique - Hotel
Alemannenhof

כרטיס
האדום



מטבחון

פרטים נוספים ,מחירים ותמונות


https://bit.ly/2x1fjmx





קיים
בחלק
מהחדרים

https://bit.ly/3bQLZOG


https://bit.ly/2wfpEes




https://bit.ly/3bMWp1t




https://bit.ly/3bKKvFq
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Romantik Hotel
Treschers
Schwarzwald

מלון רומנטיק טרשרס ממוקם על שפת
האגם עם חוף פרטי .במקום תמצאו
חדרים מרווחים אשר חלקם פונים
לאגם ,ספא ,בריכה חיצונית  ,בריכה
מקורה וארוחת בוקר עשירה.

Action Forest Active
Hotel B&B

מלון אקשן פורסט ממוקם במרחק של
כ 5-דקות הליכה מאזור אגם טיטיזה
ובאד פרדייס ומרחק של כדקת הליכה
מתחנת הרכבת .במקום תמצאו
חדרים מרווחים עם ריהוט מעט מיושן,
ארוחת בוקר,פינת יצירה לילדים וצוות
שירותי.
שימו לב כי המבנה הינו בן  3קומות
וללא מעלית וכי הקבלה פעילה עד
לשעה  .18:00המלון ממוקם בסמוך
לפארק החבלים שבאזור האגם
)בתשלום נוסף(.
מקום האירוח פריאנהאוס פריי מורכב
משני מתחמים הממוקמים מרחק
קצר האחד מהשני .המקום מנוהל על
ידי ישראלים לשעבר דוברי עברית מה
שמאוד מקל על ההתנהלות מולם ועל
ההבנה שלהם לצרכי הישראלים.
החדרים במקום גדולים ומכילים
מטבח מאובזר.
המתחם השני של המקום ממקום
באזור הינטרצארטן ונקרא
Ferienhaus Frei 1
מלון באורן טיטיזי ממוקם במרחק של
כ 10-דקות הליכה מאזור אגם
טיטיזה .המקום כולל חדרים גדולים
ונקיים ,בריכה מחוממת ומקורה ומגיש
ארוחת בוקר עשירה.

Hotel Jägerhaus

מלון ייגרהאוס ממוקם בעירה טיטיזי-
נוישטדט ,מרחק של כ 10-דקות
נסיעה מאזור אגם טיטיזה .המקום
כולל חדרים גדולים המרוהטים בסגנון
קלאסי ומגיש ארוחת בוקר עשירה.

Kaltenbach's
Appartements

דירות האירוח קאלטנבאך הם דירות
הממוקמות במרחק הליכה של כ3-
דקות מבאד פרדייס .הדירות נמצאות
במיקום מושלם ,גינה כיפית לילדים,
עמדת ברביקיו וארוחת בוקר .בחלק
מהדירות תמצאו גם מטבח מאובזר.
מלון ריינגולד גרני ממוקם במרחק של
כ 5-דקות הליכה מאזור אגם טיטיזה
ומגיש ארוחת בוקר קונטיננטלית,
בחדרים נקיים אך עם ריהוט מיושן.

Ferienhaus Frei 2

Hotel Bären Titisee

Hotel Rheingold Garni




https://bit.ly/39BtH29




https://bit.ly/3dQPgiF




https://bit.ly/39DrjIf




https://bit.ly/348eQLJ




https://bit.ly/2R62xdx




https://bit.ly/2X7iUdI




https://bit.ly/2wYtM2I
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אזור הינטרצארטן – מרכז היער השחור ,קרוב לטיטיזי
Hotel Hofgut Sternen

מקום לינה בדירוג של  4כוכבים
הממוקם בסמוך לערוץ רוואנהשלוכט
המרשים ,שעון קוקיה גדול ,וחנויות
לשעוני קוקיה ולניפוח זכוכית וממוקם
במרחק נסיעה של קצר מאגם
טיטיזה.
בתקופת חג המולד מתקיים באזור
המלון )מתחת לעמודי מסילת
הרכבת( שוק חג מולד יפה ומרשים.
מקום לינה בדירוג של  3כוכבים
המנוהל בניהול משפחתי עם צוות
שירותי ומאיר פנים אשר ישמח לעמוד
לרשותכם .החדרים במקום נקיים,
מאובזרים ומוגשת בו ארוחת בוקר
עשירה.
מלון פארקהוטל אדלר הוא מלון
המדורג בדירוג של  5כוכבים בו תוכלו
למצוא מתחם ספא ענק הכולל בריכה
חיצונית ובריכה מקורה מחוממת,
אמבט עיסוי ,סאונות ,אמבט אדים,
סולריום ,חדר כושר ומרכז בריאות
ויופי ,להנאתכם.
מקום האירוח פריאנהאוס פריי  1הוא
חלק משני מתחמים המנוהלים על ידי
ישראלים לשעבר ,דוברי עברית מה
שמאוד מקל על ההתנהלות מולם ועל
ההבנה שלהם לצרכי הישראלים.
החדרים במקום גדולים ומכילים
מטבח מאובזר.
המתחם השני של המקום ממוקם
באזור טיטיזה ונקרא Ferienhaus
Frei 2
מקום אירוח חדיש ,מתוחזק ,נקי
ומרוהט בטוב טעם ,אשר כולל
מטבחון מאובזר במלואו וגישה
לסאונה במתחם.
שימו לב :כשבוע לפני ההגעה למקום
תקבלו קוד איתו תוכלו לפתוח את
התיבה בה ימתין עבורכם המפתח
למקום.
מלון זילברדיסטל ממוקם בכניסה
לעיירה ונמצא בבעלות משפחתית
ועם שירות נפלא .החדרים במקום
חדרי המלון מרוהטים בסגנון קלאסי
ובמקום מוגשת ארוחת בוקר עשירה.

Hotel am Adlerweg 9

מלון אם אדלרווג  9הוא מלון במיקום
מצויין המדורג בדירוג של  4כוכבים.
החדרים במלון מרווחים ונקיים
ומוגשת בו ארוחת בוקר הכוללת גם
שוקו וקרונפלקס לילדים .המלון
ממוקם במרחק של כ 50מטר מתחנת
הרכבת שבמקום.

Hotel Sonne Garni

Parkhotel Adler

Ferienhaus Frei 1
Hinterzarten

Braviscasa
Ferienresidenz
Hinterzarten

Hotel Silberdistel




https://bit.ly/2UZV95J




https://bit.ly/34rUcWY




https://bit.ly/2JZgXs0




https://bit.ly/2V0O7gR




https://bit.ly/3b4n4Hb




https://bit.ly/2VqhpVv




https://bit.ly/2JXgSVJ
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Hotel Imbery

מלון אימברי הוא מלון המדורג בדירוג
של  3כוכבים ,בניהול משפחתי
הממוקם במרחק הליכה של כ 5-דקות
מתחנת הרכבת שבמקום ומציע
לאורחים במקום חדרים גדולים אם כי
מעט מיושנים וארוחת בוקר.




https://bit.ly/2VjDN2J

אזור פלדברג – מרכז היער השחור
Hotel-Pension
Windgfäll

Burg Hotel Feldberg

Villa Hubertus

Hotel-Pension Kräutle

Landhotel Sonneck

Gästehaus Behabühl
B&B

Hotel Schlehdorn

מלון המדורג בדירוג של  3כוכבים
הנמצא מרחק קצר ממעליות הסקי
פלדברג שוורצנבאך ובו תוכלו למצוא
חדרים מרווחים ונקיים ,ארוחת בוקר
ואפשרות להזמנת חצי פנסיון
בתשלום נוסף.
מקום האירוח בורג פלדברג ממוקם
במיקום מעולה מקצר ממעלית הסקי
 Grafenmatt IIוכולל ארוחת בוקר
טובה ,סאונה וספא ,חדרים נוחים,
נקיים ושירות אדיב.
וילה הוברטוס ממוקמת באמצע הדרך
בין אגם טיטיזה להר פלדברג
במקום תוכלו למצוא חדרים מרווחים,
מטבח מאובזר ,סופרמרקט הממוקם
במרחק של  300מטר ושירות אדיב
ביותר.
פנסיון קראוטלה ממוקם ביער השחור
ולינה במקום מרגישה כמו לינה בתוך
תמונה ,מרבדים ירוקים מסביב,
חדרים מרווחים ונקיים ,ארוחת בוקר
ושירות נפלא של אנה ומרטין בעלי
המקום אשר ישמחו לסייע בכל דבר.
שימו לב חלק מהחדרים כוללים
מטבחון שימושי ומאובזר.
מלון לאנד-הוטל זונק מלון כפרי
הממוקם ביער השחור וממוקם באזור
ציורי עם יחס מצוין ,ארוחת בוקר
עשירה ,חדרים נוחים ונקיים .ניתן
להזמין במקום ארוחות נוספות
בתשלום נוסף.
בית ההארחה בהאבול הוא מקום
אירוח הממוקם ב Bärentalשבאמצע
הדרך בין טיטיזה להר פלדברג.
במקום תמצאו שירות לבבי ,ארוחת
בוקר אם כי לא ממש מגוונת וחלק
מהחדרים כולל מטבחון לארוחות
קלות.
מלון שלהדורן הוא המעוצב בצורה
חמימה ובייתית ובניהול משפחתי.
המלון מדורג בדירוג של  4כוכבים.
במקום תוכלו למצוא אפשרות
לשכירת אופניים ללא תשלום ,מתחם
ספא כולל בריכה מקורה ,חדר כושר,
סאונה ,ארוחת בוקר עשירה




https://bit.ly/2V2mAvG




https://bit.ly/2V06O4k




https://bit.ly/2K0t4EW



קיים
בחלק
מהחדרים

https://bit.ly/3a3TYGL




https://bit.ly/2V078jy



קיים
בחלק
מהחדרים

https://bit.ly/2V06EtW




https://bit.ly/2XvFs7N

מקומות הלינה המרוכזים בקובץ זה נאספו על ידי הנהלת האתר  Goblackforest.co.il .אנו עושים ככל יכולתנו לוודא שהמידע המוצג ברשימה יהיה המידע השלם והמדויק
ביותר .אך יובהר ,כי עלולים להופיע בו ,בתום לב ,אי דיוקים או שגיאות .הנהלת האתר לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן וכי על כל משתמש/ת
לבדוק את נכונות הפרטים בעצמו/ה .ט.ל.ח .כל הזכויות שמורות ©  Copyrightהיער השחור | המדריך המלא לאזור היער השחור
עמוד  4מתוך 13

Ferienwohnung im
Hubertushof

Hotel Höhengasthof
Grüner Baum

מקום האירוח פריינוונונג אים
הוברטוסהוף ממוקם באזור שקט
ורגוע בלב היער ,המקום מציע דירות
מרווחות הכוללות מטבח מאובזר,
מרפסת גדולה ועוד.
שימו לב שאת המפתחות והצ'ק אין
עושים בכתובת
Hotel Schlehdorn Am
Sommerberg 1, Feldberg 79868
מלון הוהנגסטהוף גרונר באום הוא
מלון המדורג בדירוג של  3כוכבים.
המקום ממוקם באזור יפה ושקט עם
חדרים נקיים ומאובזרים ,ארוחת בוקר
טעימה וצוות שירותי.




https://bit.ly/2K04UdW




https://bit.ly/2XqmiAp

אזור לנצקריש – מרכז היער השחור ,מרחק נסיעה קצר מטיטיזי
Hotel Saigerhöh

The Pony House

Hotel Schwörer

Sporthotel Sonnhalde

מלון המציע מרכז ספא וסאונה,
וממוקם בלנצקירש כולל מרכז כושר,
והאורחים יכולים ליהנות ממשקה
בבר.
כל חדרי האירוח כוללים טלוויזיה
בעלת מסך שטוח ,וחלקם כוללים גם
פינת ישיבה בה תוכלו להירגע .חדר
רחצה פרטי זמין בחדרים .התוספות
כוללות מוצרי טיפוח ללא תשלום
ומייבש שיער.
מקום האירוח דה פוני האוס מתהדר
בנוף להרים ונמצא במרחק של  8ק“מ
מטיטיזי-נוישטדט אינטרנט אלחוטי
זמין ללא תשלום בכל האזורים.
לרשותכם פינת אוכל ומטבח מאובזר
עם תנור .המקום מספק אירוח
בשירות עצמי וכן מגבות ומצעים.
תוכלו להתרווח על טרסת השמש.
המקום נמצא בבעלות ישראלית
מלון בדירוג שלושה כוכבים ממוקם
בעיירה לנצקירש ביער השחור היפה,
ומציע אינטרנט אלחוטי חינם,
ומסעדה המגישה מאכלים מקומיים.
כל החדרים כוללים חדר רחצה ומזנון
ארוחת בוקר גדול הכלול בתעריף.
מסעדת הבית מגישה מנות מיוחדות
טיפוסיות לאזור היער השחור ,ומגוון
משקאות.
מלון הספורט זונהאלדה נהנה ממיקום
ציורי בלנצקירש ,בלב היער השחור,
ומציע בריכה מקורה ,סאונת אדים,
סאונת אינפרא-אדום ,עיסויים ומתקני
נופש רבים אחרים.
כל חדרי המלון כוללים טלוויזיה
בכבלים וחדר רחצה פרטי עם
מקלחת .מחלקם נשקף נוף פנורמי
נהדר של הר פלדברג ושל האלפים
השוויצריים.




https://bit.ly/2y65LHa




https://bit.ly/34s1NF0




https://bit.ly/2RtPiTY




https://bit.ly/2VlEWqp
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Hotel Ochsen

Black Forest Bollenhut

Hotel Hochfirst Garni

Schwarzwaldhaus
Simmelehof

Gästehaus
Hundelbach

מלון אוכסן ממוקם בעיירת הספא של
סייג ומציע אירוח מסורתי של היער
השחור בסביבה טבעית יפה .המלון
הינו מקום אידיאלי אליו ניתן להגיע
ולהירגע ,להתפרקד על המרפסת ,או
לצאת לסיור הליכה או אופניים.
ניתן לשחות בבריכה המקורה ולהירגע
באמבט ,בסאונה ובסולריום .בנוסף,
הילדים יכולים לשחק כאוות נפשם
במגרש המשחקים של המלון.
דירת בלאק פורסט בולנהוט שוכנת
בלנצקירש ומציעה אופניים
לשימושכם ללא תשלום ,גינה ,מתקני
ברביקיו ומתקני ספורט מים .בנוסף
תוכלו ליהנות מחניה פרטית באתר
ומאינטרנט אלחוטי חינם.
הדירה כוללת חדר שינה אחד,
טלוויזיה בלוויין בעלת מסך שטוח,
מטבח מאובזר עם מדיח כלים
ומיקרוגל ,מכונת כביסה וחדר רחצה
אחד עם מקלחת.
המלון על בסיס לינה וארוחת בוקר
הוכפירסט גארני נמצא בניהול
משפחתי .הוא ממוקם ברובע סייג
שב-לנצקירש ומוקף ביער השחור
היפה ,ומציע גישה חופשית לאינטרנט
אלחוטי ,חניה וסאונה.
החדרים המוארים מעוצבים בסגנון
כפרי ,וכוללים ריהוט עץ ואלמנטים
כפריים .כל חדר כולל חדר רחצה
פרטי עם מוצרי טיפוח ללא תשלום.
תוכלו גם ליהנות מארוחת בוקר
במקום.
מקום האירוח שוורצוואלדהאוס
זימלהוף ממוקם בעיירת הספא
האקלימית לנצקירש שביער השחור,
כל הדירות בבניין ההיסטורי כוללות
נוף לגינה .מקום האירוח מציע מתקני
שעשועים לילדים עם מבצר ,טניס
שולחן ובית גינה.
הדירות כוללות מטבחונים מאובזרים
היטב עם כיריים ומקרר וכן חדר רחצה
פרטי .ניתן לקבל תנור על פי בקשה.
תוכלו ליהנות ממתקני הבישול להכנת
ארוחות ביתיות ,או מהברביקיו בקיץ.
בית ההארחה הונדלבאך שוכן
בלנצקירש וכולל גינה גדולה עם
מתקני שעשועים לילדים ומתקני
ברביקיו .הדירות מעוצבות בסגנון
בווארי וכוללות סלון מרווח עם פינת
אוכל וחדר שינה נפרד .כל הדירות
כוללות נגן תקליטורים וחדר רחצה
פרטי עם מייבש שיער.




https://bit.ly/2VpC4Jd




https://bit.ly/2Rz7Ke6




https://bit.ly/2xfurx0




https://bit.ly/2wuvrwC




https://bit.ly/2RwayZv
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Pension Waldwinkel

בית ההארחה פנסיון וואלדווינקל הוא
בית הארחה בניהול משפחתי השוכן
במיקום מיוער ושליו ,ונמצא במרחק
של כ 5-דקות הליכה ממרכז
לנצקירש .הוא מציע מסעדה וחניה
ללא תשלום.
כל החדרים בבית ההארחה מרוהטים
בסגנון מסורתי .חדרים מסוימים
מציעים גם מרפסת.
מזנון ארוחת בוקר מוגש מדי בוקר
בבית ההארחה.




https://bit.ly/3cd3vg8

אזור שלוכזי – מרכז היער השחור
Haus Schluchseeblick

Hotel Schöneck Garni

Schluchseehuus

La Felicita 7

מקום האירוח האוס שלוכזיבליק מציע
דירות מסוגננות ונעימות באזור
היפהפה של אגם שלוכזי .האורחים
יכולים ליהנות מגישה חופשית
לאינטרנט אלחוטי ומחנייה פרטית
ללא תשלום באתר.
כל יחידות האירוח כוללות פינת אוכל
ופינת ישיבה עם טלוויזיה בכבלים
בעלת מסך שטוח .חלק מיחידות
האירוח כוללות טרסה ו/או מרפסת
עם נוף לאגם או לגינה .מטבח עם
תנור ומיקרוגל זמין בכל היחידות.
טוסטר ,מקרר ,מכונת קפה וקומקום
זמינים אף הם.
מלון שונק גארני נמצא בניהול
משפחתי ,ושוכן במיקום מרכזי
בעיירת הספא הפופולרית ,במרחק 5
דקות הליכה בלבד מאגם שלוכזי.
המלון מציע חדר כושר ,סאונה ונוף
מקסים לאזור הכפרי של היער השחור
שמסביב.
הדירות כוללות מטבחון ,ולמטה בחדר
האוכל בסגנון הכפרי מוגש מזנון
ארוחת בוקר עשיר .בתי קפה
ומסעדות המציעות מנות גרמניות
מסורתיות ומנות מהמטבח האירופאי,
נמצאים במרחק  4דקות הליכה בלבד.
בית הנופש שלוכזיהוס ממוקם
בשלוכזי ,במרחק של  6ק"מ
מפורדרבנד שלוכזי ומציע אירוח עם
גינה ,מתקני ברביקיו ,טרסה
ואינטרנט אלחוטי חינם .בית הנופש
כולל חניה פרטית ללא תשלום ונמצא
באזור בו תוכלו לעסוק בפעילויות כגון
טיולי הליכה ,סקי ורכיבה על אופניים.
מקום האירוח לה פליסיטה אלטה
שמידה מציע דירות ללא עישון
בשירות עצמי בשלוכזי .חנייה פרטית
מוצעת במקום ללא תשלום.
כל יחידות האירוח כוללות טלוויזיה.
יחידות מסוימות מגיעות עם פינת




https://bit.ly/3etJwvE




https://bit.ly/3eg8gaF




https://bit.ly/2wCEMm9



קיים
בחלק
מהחדרים

https://bit.ly/3cgN9D7
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Ferienhaus Haber

Parkhotel Flora am
Schluchsee

Ferienwohnung
Seestern

Pension Tannenheim

Haus Sonneck

ישיבה ו/או מרפסת .כמו כן ,עומדים
לרשותכם מקרר וקומקום .יחידות
אירוח מסוימות כוללות גם מטבח עם
מדיח כלים .כל היחידות כוללות חדר
רחצה פרטי עם מייבש שיער .האירוח
כולל מצעים.
דירות פריינהאוס האבר שוכנות
בשלוכזיי ומציעות גינה ואינטרנט
אלחוטי חינם.
יחידות האירוח כוללות רצפת אריחים,
מטבח מאובזר במלואו עם מקרר,
פינת אוכל ,טלוויזיה בכבלים בעלת
מסך שטוח וחדר רחצה פרטי עם
מקלחת ומייבש שיער .כיריים ,טוסטר,
קומקום ומכונת קפה.
מלון פארקהוטל פלורה אם שלוכזיי
מציע אירוח בדירוג  4כוכבים סופריור
בשלוכזיי ,בדרום היער השחור.
הסוויטות והחדרים השקטים במלון
בניהול משפחתי זה כוללים מרפסת
או טרסה פרטית עם נוף לפארק או
לאגם שמסביב.
דירת האירוח פיריינוונונג זישטרן
כוללת טרסה וממוקמת בשלוכזי
שבאזור באדן  -וורטמברג .הדירה,
השוכנת בבניין משנת  ,1975כוללת
גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי.
לרשותכם פינת אוכל ,מטבח מאובזר
במלואו וחדר רחצה ,כמו גם טלוויזיה
בלוויין בעלת מסך שטוח.
בית ההארחה טאננהיים מציע אירוח
בשלוכזי .גישה חופשית לאינטרנט
אלחוטי וחניה פרטית ללא תשלום
עומדים לרשותכם במקום.
כל החדרים מציעים טלוויזיה בלוויין
בעלת מסך שטוח .יחידות אירוח
מסוימות כוללות פינת ישיבה למנוחה.
חלקן מציעות גם טרסה או מרפסת.
מלון האוס סונק  ,הינו מלון ללא עישון
המציע חדרים ודירות עם גישה
חופשית לאינטרנט אלחוטי וחנייה ללא
תשלום .המלון שוכן ליד יער שכולסה-
בלאסיוואלד ,במרחק  5דקות נסיעה
מאגם שכולסה.
כל החדרים כוללים חדר רחצה פרטי.
חדרים מסוימים כוללים מרפסות עם
נוף של היער.
ארוחת הבוקר מוגשת מדי בוקר.
ארוחת ערב זמינה על פי בקשה.
המלון מציע גם מגוון של משקאות
חמים וקרים.




https://bit.ly/3ccR04b




https://bit.ly/3ejiIhw




https://bit.ly/2yWdk3z




https://bit.ly/3a5Q008




https://bit.ly/2JZyaBz
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Aparthotel
Sonnenburg

Gästehaus Seewald

Gästehaus
RIESENBÜHL

Ferienwohnung
Schluchsee

Appartementhaus
Regina

Hotel Hirschen

מלון הדירות סוננבורג ממוקם
בשלוכזי ומציע נוף לגן ,מסעדה ובר.
כל יחידה כוללת מטבח מאובזר
במלואו עם מדיח כלים ,מיקרוגל,
מקרר ,תנור ,קומקום ומכונת קפה,
פינת ישיבה עם ספה ,טלוויזיה בעלת
מסך שטוח וחדר רחצה פרטי עם
אמבטיה או מקלחת ומייבש שיער.
דירות גסטהאוס סיוואלד ממוקמות
בשלוכזי ,ומציעות נוף לגן ,גישה
חופשית לאינטרנט אלחוטי וחניה
פרטית ללא תשלום.
כל היחידות כוללות פינת ישיבה,
טלוויזיה בלוויין בעלת מסך שטוח,
חדר רחצה פרטי עם מייבש שיער
ומקלחת ,ומטבח עם מקרר ,כיריים
טוסטר וקומקום.
בית ההארחה ריזנבול ממוקם בסמוך
לפארק הספא ולמרכז העיירה שלוכזי,
בחלק הדרומי של היער השחור,
ומציע חניה ללא תשלום וטרסה שלווה
עם כיסאות נוח.
כל חדרי האירוח מעוצבים בסגנון
כפרי אלגנטי וכוללים מרפסת או
טרסה .תוכלו גם ליהנות מאמצעים
להכנת קפה ומהמיני בר )בתשלום(
שבמקום.
מקום האירוח פריינווהנונג שלוכזי ,
הממוקם בשלוכזי  ,מציע בריכה
מקורה .זהו מקום אירוח בשירות
עצמי הכולל אינטרנט אלחוטי חינם
ומרפסת עם נוף לגן.
יחידת האירוח מצוידת בפינת ישיבה
עם טלוויזיה .מטבח מאובזר במלואו
וחדר רחצה פרטי זמינים גם כן.
דירות אפארטמנטהאוס רגינה
ממוקמות במרחק  10דקות הליכה
בלבד מאגם שלוכזי שביער השחור
) Black Forest),ומציעות בריכה
מקורה ,סאונה ,גינה פרטית ודירות
בסגנון עכשווי עם מרפסות.
כל הדירות כוללות רצפות עץ,
טלוויזיה בכבלים ומטבח מאובזר
במלואו .המרפסת מציעה נוף לגינה.
מלון הירשן מעוצב בסגנון אלפיני,
ומוקף בנוף היערי הכפרי בפארק
הטבע של היער השחור .הוא נמצא
במרחק של  4ק"מ מאגם שלוכזי .מלון
בניהול משפחתי זה מציע גישה
חופשית לאינטרנט אלחוטי הזמינה
באזורים הציבוריים.




https://bit.ly/3b5fHPW




https://bit.ly/2ycHQpH




https://bit.ly/3ehJczT




https://bit.ly/3a8y5pN




https://bit.ly/2K3WYZe




https://bit.ly/2Va6UXv
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אזור פארק אירופה
Hotel El Andaluz
מלון בבעלות פארק
אירופה

Hotel Castillo Alcazar
מלון בבעלות פארק
אירופה

Hotel Bell Rock
מלון בבעלות פארק
אירופה

בית המלון ארלבניסהוטל אל אנדלוז
מעוצב בסגנון ספרדי וממוקם
באירופה פארק-רוסט ,בין היער
השחור למישור הריין  .המלון כולל
בריכה חיצונית ומתקני ספא.
מאחורי החזית האנדלוסית שלו,
המלון יקדם את פניכם באולם כניסה
מפואר עם נברשת אלגנטית
ופסיפסים ים תיכוניים מקוריים .כל
החדרים כוללים רצפת טרקוטה,
טלוויזיה במסך שטוח עם ערוצי כבלים
וחדר רחצה מודרני.
מהלך עונת הקיץ ,תוכלו ליהנות
מגישה מוקדמת לחלק מהאטרקציות,
החל משעה ) 08:30חצי שעה לפני
מועד הפתיחה הרשמי( ,ובחורף
תוכלו ליהנות מגישה החל משעה
) 10:00שעה אחת לפני מועד
הפתיחה הרשמי( באמצעות כרטיס
תקף.
מלון קסטילו אלקאזאר ממוקם באתר
הנופש אירופה-פארק ב-רוסט
(Rust),ומעוצב על פי מוטיבים של
ימי הביניים .המלון מציע כניסה
מוקדמת מיוחדת לאירופה-פארק ,בר
על הגג המשקיף לפארק וגישה
חופשית לאינטרנט אלחוטי.
מקום האירוח בנוי בסגנון של טירה
ספרדית מימי הביניים ,ומציע חדרים
מעוצבים בעיצוב כפרי וחמים עם
מתקנים מודרניים כגון טלוויזיה
בכבלים ,מייבשי שיער ומיזוג אוויר.
במלון השכן ,אל אנדלוס ,נמכרים
כרטיסים לאירופה-פארק .באמצעות
שוברי ה -VIPשלכם תוכלו ליהנות
מכניסה לאירופה-פארק בשעה 30:08
) 30דקות לפני שעת הפתיחה
הרשמית( ובשעה  10:00בחורף
)שעה אחת לפני שעת הפתיחה
הרשמית(.
מלון בל רוק  ,ממוקם ברוסט כ50-
מטרים בלבד מפארק השעשועים
פארק אירופה ,ומציע אירוח בדירוג
ארבעה כוכבים סופיריור בסגנון ימי.
הוא כולל אזור ספא עם בריכה ,מרכז
כושר ,שלוש מסעדות וחניה ללא
תשלום.
חדרי המלון המרווחים מעוצבים
במוטיב ימי ומצוידים בטלוויזיה בעלת
מסך שטוח ,במיזוג אוויר ,ובחדרי
רחצה ובהם מוצרי טיפוח.
במהלך עונת הקיץ ,תוכלו ליהנות
מכניסה מוקדמת לאטרקציות




https://bit.ly/3el3w3q




https://bit.ly/2yRsXJw




https://bit.ly/3a6LFtB
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Hotel Colosseo
מלון בבעלות פארק
אירופה

Hotel Krønasår
מלון בבעלות פארק
אירופה

Hotel am Park

מסוימות החל משעה ) 08:30חצי
שעה לפני שעת הפתיחה הרשמית(,
ובחורף ,תוכלו להיכנס לאתר משעה
 60) 10:00דקות לפני מועד הפתיחה
הרשמי( ,עם הצגת כרטיס תקף.
מלון הקולוסאו הוא חלק מפארק
השעשועים פארק אירופה.
המלון ,בעל דירוג  4כוכבים סופיריור
ועיצוב בסגנון רומאי ,כולל העתק
ייחודי של הקולוסיאום וכן ספא עם
בריכה חיצונית ומסעדות איטקליות
מסורתיות.
במהלך עונת הקיץ ,תוכלו ליהנות
מגישה מוקדמת לחלק מהאטרקציות,
משעה ) 08:30חצי שעה לפני מועד
הפתיחה הרשמי( ,ואילו בחורף תוכלו
ליהנות מגישה משעה ) 10:00שעה
אחת לפני מועד הפתיחה הרשמי(
באמצעות כרטיס תקף.
מלון קרונסאר הוא מלון חדש הנמצא
בבעלות פארק אירופה וממקום
בסמוך לפארק המים רולאנטיקה
שברוסט.
במלון כל החדרים כוללים שולחן
כתיבה .כל החדרים כוללים חדר
רחצה פרטי .במלון Krønasår,
אירופה-פארק ,החדרים מצוידים
במיזוג אוויר וטלוויזיה עם מסך שטוח.
מלון אם פארק האלגנטי בסגנון כפרי
ממוקם ממש מול הכניסה לפארק
השעשועים אירופה-פארק ברוסט,
ומציע מאכלים גרמניים ואיטלקיים ,גן
בירה וחנייה באתר ללא תשלום.

Moxy Rust

מלון מוקסי רוסט ממוקם במיקום נוח
לביקור בפארק אירופה ופארק המים
רולאנטיקה ומציע ואורחיו יחידות
אירוח ,כולל חדרי משפחה.

Ferienwohnungen
Nicole Schmider

מקום האירוח פריינווהוננונגן ניקול
שמידר מציע אינטרנט אלחוטי חינם
בכל האזורים ,והוא ממוקם ברוסט,
במרחק של  5דקות הליכה מאירופה-
פארק .באתר יש חניה פרטית ללא
תשלום.
המקום כולל מטבח מאובזר ,חדרים
נוחים וממוקם מרחק הליכה קצר
מאוד מפארק אירופה .במידה ואתם
מתארחים במקום מומלץ לסייר
מאחורי הבית שם תוכלו לראות
שרידים של בית כנסת ישן.




https://bit.ly/3eeqvgB




https://bit.ly/2K4rPF2




https://bit.ly/34BiEoE




https://bit.ly/MoxyRust




https://bit.ly/2K2vAun
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Gästehaus Parkblick

Gasthof Altes Rathaus

Rust-Fewo

Gästehaus Stramka

R & J Hotel

Gästehaus Dolce Vita

גסטהאוס שמידט הוא מלון בניהול
משפחתי הנמצא במרחק של 150
מטרים מהכניסה לאירופה פארק
רוסט .הוא כולל בריכה חיצונית
ומסעדה.
המלון מספק חנייה ללא תשלום באתר
ומזנון ארוחת בוקר עשיר .החדרים
המוארים כוללים רהיטי עץ מפוארים
וטלוויזיה בלוויין .חדרים מסוימים
כוללים טרסה ,מיזוג אוויר או מיני בר.
בית ההארחה גאסטהוף אלטס
ראטהואס ממוקם במיקום אידיאלי ליד
הנהר אלז על רקע הסביבה הטבעית
היפה ,ונמצא במרחק  4דקות הליכה
מפארק אירופה .האורחים יכולים
ליהנות ממשקה במזג האוויר הנאה
בגן הבירה המשקיף לעבר נהר אלז.
מקום האירוח בוסט-פוו מציע אירוח
בשירות עצמי ב-רוסט .גישה חופשית
לאינטרנט אלחוטי זמינה באתר .מקום
האירוח נמצא במרחק של 700
מטרים מפארק השעשועים אירופה
פארק.
יחידות האירוח כוללות טלוויזיה עם
ערוצי לוויין .בנוסף ,כולן כוללות פינת
אוכל עם מדיח כלים ,תנור ומקרר.
בית הארחה זה ,שממוקם ברוסט ,
נמצא במרחק של  5דקות הליכה
בלבד מפארק השעשועים אירופה
פארק .תוכלו ליהנות ממזנון ארוחת
בוקר דשן ,שכלול במחיר החדר ,לפני
שתתחילו את היום שלכם.
מלון אר אנד ג'יי המעוצב בגוונים
בהירים ,שוכן ברוסט ומציע חדרים עם
גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי.
פארק השעשועים פארק-אירופה
נמצא במרחק  10דקות הליכה ממקום
האירוח ,הכולל גם טרסת שמש.
בית ההארחה דולצ'ה ויטה בניהול
משפחתי ,שוכן במיקום שקט ברוסט,
במרחק  10דקות הליכה בלבד
מפארק אירופה  .אינטרנט אלחוטי
זמין בחינם ,וחניה מוצעת ללא
תשלום.
החדרים והדירות בבית ההארחה
כוללים ריהוט בהיר .כל היחידות
מספקות טלוויזיה בכבלים עם מסך
שטוח ,וחדר רחצה פרטי עם מקלחת
ומייבש שיער .הדירות כוללות גם
מטבח מאובזר במלואו.




https://bit.ly/2VoJkFf




https://bit.ly/34GEvve




https://bit.ly/2Vpya2R




https://bit.ly/34ALKov




https://bit.ly/3chzeN0




https://bit.ly/3ejWUm0
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Ruster Drachennest

Fewo-Barbara-Rust

Hilda Apartments

Apartment - Pension
Marianna

בית ההארחה רוסטר דרכנסט ממוקם
במרחק של  10דקות הליכה מפארק
אירופה ומציע דירות בשירות עצמי עם
גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי
וטלוויזיה .חניה פרטית חינם זמינה
באתר ומקומות חניה ציבוריים ללא
תשלום זמינים בקרבת מקום.
כל הדירות במקום כוללות מטבחון
מצויד במכונת קפה ,מדיח כלים קטן,
תנור קטן ,מקרר או מיקרוגל,
אידיאליים להכנת ארוחות פשוטות.
מקום האירוח פיאו-ברברה-רוסט ,
הנמצא במרחק של  600מטרים
מפארק הנושא יורופה-פארק ב-רוסט,
מציע דירה ממוזגת עם מרפסת
ומטבח מלא עם מדיח כלים ותנור.
האורחים ייהנו מחנייה פרטית ללא
תשלום.
מקום האירוח המודרני ,ממוקם באזור
מגורים שקט ברוסט .כל הדירות
כוללות טלוויזיה בעלת מסך שטוח,
גישה חופשית לחיבור אינטרנט
אלחוטי ומטבח מאובזר.
לכל דירה כניסה נפרדת ואזור ישיבה
צדדי .תוכלו ליהנות מארוחת בוקר
בבית ההארחה הסמוך בכפוף
להזמנה מראש.
ניתן למצוא מסעדות בסביבה
הקרובה .פארק אירופה נמצא
במרחק של  10דקות הליכה.
מקום האירוח אפרטמנט  -פנסיון
מריאנה מציע דירות מודרניות עם
מטבח מאובזר היטב ,טלוויזיה עם
מסך שטוח ואינטרנט אלחוטי חינם.
הכניסה הראשית של פארק אירופה.
נמצאת  800מ' מפנסיון מריאנה.
לכל דירה יש כניסה פרטית .כל
הדירות בקומת הקרקע כוללות
טרסה ,ואילו חלק מהדירות בקומה
הראשונה ובעליית הגג מציעות
מרפסות גדולות.




https://bit.ly/2RCWqgO




https://bit.ly/2VuzcL9




https://bit.ly/2RC37Qh




https://bit.ly/2RyWIFq
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