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 מדריך לשימוש והפעלת הכרטיס האדום של היער השחור

 lckforest.co.ilahttps://gob המדריך נכתב על ידי אתר היער השחור 

 

הכרטיס האדום של היער השחור עבר מספר שינויים וכיום כולל הטבות שונות מבעבר, חלק מהטבות 

הן כניסות חינם לאטרקציות השונות וחלק מעניקות הנחה כספית אותה יש להפעיל לפני הכניסה 

 לאטרקציה 

מתארח במקומות לינה אשר נמצאים והוא מסופק רק למי ששימו לב: את הכרטיס לא ניתן לרכוש 

ל ומידע נוסף עהאטרקציות  ת, את רשימת מקומות הלינה, רשימבהסדר עם החברה המנפיקה אותו

  https://bit.ly/HochSchwarzwald  ניתן למצוא בקישורהכרטיס האדום 

)כפתור ימני מומלץ בחום! לבצע את התהליך דרך מחשב ולא דרך הטלפון ולהשתמש בגוגל לתרגום 

 על המסך ואז תרגום הטקסט לעברית(

 מתחילים 

למילוי קום הלינה שמספק אותו תקבלו קישור למייל ס האדום ממלאחר שקיבלתם את הכרטי .1

 פרטים 

 לאתר ותתחברו https://mein.hochschwarzwald.de/de/walletלאחר מכן תיכנסו לכתובת  .2

 Ammelden על ידי לחיצה על הכפתור

 

)כדי להירשם צריך ללחוץ על במידה ויש לכם חשבון תתחברו אליו ובמידה ולא עליכם להירשם 

 הכפתור השחור( ולמלא את הפרטים
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 שאין חשבון כך נראה טופס ההרשמה למי 

 

)כל אורח מקבל כרטיס בכניסה לארנק שלכם אתם אמורים לראות את הכרטיסים שלכם  .3

או על ידי  QRמשלו(, ניתן להשתמש בכרטיס על ידי הצגת קוד ה עם קוד ייחודימשלו 

 PDFהדפסה פיזית של קובץ ה

 

בצהוב שירותים המילה על על מנת לראות את האפשרויות העומדות לרשותכם צריך ללחוץ  .4

אתכם לדף  מה שיוביל (Details)בכחול למטה ( או פרטים Zu den Leistungen)למעלה 

, תחילה יופיעו האטרקציות החינמיות ובהמשך הדף תוכלו להזמנה הניתנותהאטרקציות 

 למצוא את האטרקציות הכוללות הנחות דוגמת באד פרדייס.
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 Alle האפשרויות לחצו על המילים כל את כל הרשימה של  להציגטיפ: אם אתם רוצים 

Anzeigen. 

להזמנת כרטיס לבאד פרדייס יש ללחוץ על אייקון האטרקציה יקפוץ לכם חלון  –באד פרדייס  .5

, לחצו על התאריך וכאשר תחזרו לארנק שלכם אתם את התאריך הרצויובו תצטרכו לבחור 

 אמורים לראות את ההזמנה מופיעה שם 

 
שימו לב! לאחר ההוספה לארנק ההזמנה טרם הושלמה, בדקו את המייל שלכם, אתם  .6

אמורים לקבל מייל עם מספר שובר עם המספר הזה עליכם להיכנס לאתר של באד פרדייס 

 תו בתיבה שתופיע במסךולהזין או בכתובת

-entrance-schwarzwald.de/en/shop/mtp/funnel-https://www.badeparadies

code.php  
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 לאזורים השונים, בחרו את האזור המתאים לכם  תהאפשרויולאחר הכניסה יופיעו לכם 

 
 

 חרו את כמות האורחים, בהללא הרשמ להמשיךאו  תוכלו להירשם לאתרבחלון הבא 

 והשעה הרצויה ךו את התאריתבחר

 וזהו הצלחת בשעה טובה להזמין את הכרטיסים הרצויים

 בהצלחה!

 

 קישורים שימושיים נוספים

 אתר היער השחור - /https://goblackforest.co.il  

 כרטיס סוג מפת היער השחור הכוללת את כל האטרקציות עם אפשרות סינון לפי - 

http://bit.ly/MapBlackForest  

  מקומות לינה ביער השחור- https://bit.ly/3xr8Xbn  

  השכרת רכב ביער השחור- https://bit.ly/CarBlackForest  

  פארק אירופה- Park-https://bit.ly/VisitEuropa  

  קבוצת היער השחור- https://www.facebook.com/groups/GoBlackForest  
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