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 2017-2018  לעונת השחור היער שבכרטיס האטרקציות 144 רשימת

 (.המסמך בסוף נמצאת המפה) על מנת לראות היכן ממוקמת במפההיעזרו במיקום המצוין על יד כל אתר  <
יש להצליב בין האות ) B5אפשר למצוא במפה במיקום  -ברשימה   67אתר מספר  את פארק החבלים שהוא ,לדוגמה

 .(למספר המופיעים בראש ובצד המפה

 :ברשימה ♦ במעויין קטן מסומניםה אתרי הבונוס שימו לב לגבי <

היא בהצגת כרטיס ורישום ידני וללא העברת הכרטיס במערכת  2017החל מעונת  הכניסה לאתרי הבונוס .1
ללא קשר לשלושת הימים שבהם בחרת לנצל את כרטיס היער  הבונוס כך שניתן להיכנס לאתרי  -הממוחשבת 

 .(הימים 3אחרי /במהלך/כלומר לפני)השחור 
 .ידנית ולא דרך המערכת הממוחשבתלהירשם שימו לב   -אם נכנסתם לאתר בונוס  -לכן   .2
 .ולכן בכל זאת ישנו תיעוד ידני של הכניסה, מותרת פעם אחת בלבד לכל אתר הבונוס הכניסה לאתרי .3
וכך תוכלו לנצל באופן , הימים של האתרים הרגילים 3-אנחנו ממליצים לנצל אתרים אלו לפני ואחרי השימוש ב .4

 .מיטבי את הכרטיסים שלכם
 

  .י ובעברית לחצו כאן..רכישת הכרטיס במחיר הרשמולמידע נוסף  <

 

 C3המנזר ההיסטורי אלפרישבך  1
 C3מוזיאון האגדות של האוף ♦ 2
 C3מרכז התרבות לניפוח הזכוכית באהובאך ♦ 3
 A5סיורים בעיירה ברייסאך ♦ 4
 D4עולם הקריסטל ♦ 5
 B4מוזיאון הצילום שבאחוזת הירשמולר ♦ 6
 C2 2000קריפנה  7

 A/B4מרכז המידע  –טיולי שביל הבארוק ♦ 8
 B5בית הטבע  9

 B5וזיאון לעישון בשר חזיר מ 10
 B5מרכז התרבות של העיר פרייבורג  11
 B5 סיורים מומחזים בעיר פריבורג -סיור בזמן  12
 B5סיורים רכובים בסגאיי בעיר פריבורג  -סיור רכוב בסגאיי  13
 C3מרכז המבקרים של המכרה ההיסטורי  14
 C3סיורים מומחזים בעיר פרודנשטט  -סיור בזמן  15
 C5ס אורהן מוזיאום 'מוזיאון השעונים הגרמני דאוטצ 16

 C2מוזיאון יונימוג ♦ 17
 B3מוזיאון לתחבורת נהר וכביש ♦ 18
 C6מוזיאון הוסלי  19

 C6מוזיאון תחנת הקמח ♦ 20
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 C4המוזיאון הפתוח של היער השחור  21
 B6 (ארדמן)מערת נטיפים איש האדמה  22

 B4ער השחור מוזיאון התלבושות המסורתיות של הי♦ 23
 B6מוזיאון הפתוח של קלאוסנהוף ♦ 24
 B3מוזיאון המורשת ומוזיאון הדבורים ♦ 25
 C4בית אלברט שוויצר  26
 D1כנסיית מולברון  –אתר מורשת היסטור של אונסקו  27
 A5מכרז המבקרים של מכרה טאופלסגראונד  28

 A5 (דבורים)מוזיאון הכוורנות ♦ 29
 B3ות והצעצועים מוזיאון לתיאטרון הבוב♦ 30
 C3מכרז המבקרים של מכרה גרוב ונזל  31
 C3מוזיאון המינרלים והמתמטיקה  -מימה  32

 C4מרכז מבקרים לעישון בשר ביער השחור ♦ 33
 D1מוזיאון התכשיטים בפורצהיים  34
 D1סיורים בעיירה פורצהיים  35

 C1פארק נהר הריין  -פמינה ♦ 36
 B2מוזיאון בית זימפליציסימוס ♦ 37
 D4המוזיאון הדומיניקני ♦ 38
 D4מוזיאון המלח ♦ 39
 D4רוטוויל  -מוזיאון העיר ♦ 40
 A6שופפהיים  -מוזיאון העיר ♦ 41
 C4מוזיאון הרכב והשעונים  42

 C4 (פטיפון)מוזיאון הגרמני לגרמופון ♦ 43
 B5 גלריה לעתיקות וגלריה קפה לאומנות 44

 B6מכרז המבקרים של מכרות הופננגסטולן ♦ 45
 C4מוזיאון היער השחור  46

 D4מוזיאון הדינוזאורים והאוספים ♦ 47
 D5מוזיאון הגרמני לרכבות וקטרי קיטור  48
 C4המוזיאון הפרנציסקני  49
 C4סיורים מודרכים בעיירה וילנגן  50

 C4מוזיאון תיעוש יצור שעונים ♦ 51
 A4מוזיאון גידול היין ♦ 52
 D3וף 'המנסרה של מונצ♦ 53
 B4יאון אלצטל מוז♦ 54
 C6טיינגן -סיור מודרך בעיר וולדשוט♦ 55
 C3/4מוזיאון הזכוכית וולפך  56

 D2מיני גולף בספא פארק ♦ 57
 B6קופונים מוזלים לאירועי תרבות ומוסיקה בעיירה באד סאקינגן  58

 C3באייסבורן החלקה על הקרח ♦ 59
 C2מגלשות הרים טובוגאן  60
 B4זירת קרבות לייזר  61
 A5ן 'שמירה על ילדים קינדרברטרונג אהרנקירכצ 62
 C2 הרפתקאות בפארק הגולף ומיני גולף 63
 B4מיני גולף ויותר  64
 C1פעילות האדרנלין  -פארק הרפתקאות בטבע  65
 B5מרכז פעילויות ספורט ואקשן מקורה  66
 B5פארק חבלים  67
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 B5גלאקסי  -משחקיה מכורה  68
 D5מרכז החלקה על גלגליות  69
 C6בית החושים של היער השחור  70
 A4 "קינג פין"מרכז הבאולינג  71
 B6יד 'משטח החלקה על הקרח הריסצ 72
 B6בייק -אי –רכיבה על אופניים עם מנוע חשמלי  73
 B6השכרת מגלשות שלג  74
 B6השכרת נעלי שלג  75
 B6מידע למטיילים  76
 C4ה דורבית מרכז המבקרים והייצור של חברת הקרמיקה והסניטצי 77
 A4העולם המצחיק  -פארק השעשועים למשפחות  78
 A4שייט קייאקים בנהר  79
 D6 עולם הים בעיר קונסטנץ 80
 A3משחק גולף כדורגל  81
 B3משטח החלקה על קרח מרכז הירידים אופנבורג  82
 B2מכרז המבקרים של דייג הרשתות בריין  83
 B2עולם החיים  ,בית וובר 84
 A4אירופה פארק  85
 C4ליום שלם  – GPSמשחק כתב חידה עם מכשיר ניווט  86
 C4ליום שלם  – GPSמשחק כתב חידה עם מכשיר ניווט  87
 B/C5כולל סגאיי  –פעילות קיץ  –היער השחור הגבוהה  –פארק שעשועים  88
 B/C5כולל מגלשת שלג  –פעילות חורף  –היער השחור הגבוהה  –פארק שעשועים  89

 C2כולל מדריך סיור מלווה  (סקי הליכה)הליכה נורדית ♦ 90
 A6 (כולל מופע ציפורים והאכלת קופים)פארק הציפורים  91
 C4מפלי טריברג המפלים הגבוהים ביותר בגרמניה  92
 C4אסם המשחקים באנטרקירנאך  93
 C4בייק -אי –רכיבה על אופניים עם מנוע חשמלי  94
 A4 בייק-אי –יום שלם אופניים עם מנוע חשמלי או  –סיור היכרות בסגאיי  95
 B4יק 'מג –מרכז הבאולינג  96
 B4גן החיות של היער השחור  97

 בריכה פתוחה באכארן♦ 98
 A6בלינאה ספא  99

 D5מרכז בריאות וספא  –סולמר  100
 A5ויטה קלאסיקה ספא  101

 D2בריכת שחייה בריכת ליבנזל ♦ 102
 D2פאראקלסוס ספא  103
 D2ויטל ספא  104
 A5קסיופאה ספא  105

 C3בריכת שחייה חיצונית באיירסבורן ♦ 106
 C3בריכת שחייה חיצונית קלוסטרייכנבך ♦ 107
 C3בריכת שחייה חיצונית אוברטל ♦ 108
 C3בריכת שחייה חיצונית באיירסבורן ♦ 109
 B5יער ספא על מוסלה פארק  110
 C3פנורמה באד  111

 B3 "האי"ית ופארק מים בריכת שעשועים חיצונ♦ 112
 B6בריכת שחייה מקורה הרישייד ♦ 113
 A5בריכת שחייה חיצונית מחוממת קפלרודק ♦ 114
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 C4 פארק מים ופארק ספורט טבע חיצוני סולרה פארק 115
 D3פארק המים נאגולד  116

 B3בריכת שחייה חיצונית אוברקירך ♦ 117
 B3בריכת שעשועים חיצונית אופנאו ♦ 118
 B3ת שחיה טבעית חיצונית הוטנהופן בריכ♦ 119
 B2בריכה חיצונית רנחן ♦ 120
 B2בריכה חיצונית ססבכוולדן ♦ 121
 C5שלוכזה  -בריכת שחייה חיצונית ופארק המים  122

 B4בריכת שחייה חיצונית שונואלד ♦ 123
 B4בריכת שחייה מקורה שונואלד ♦ 124
 C4בריכת שחייה חיצונית טננבורן  125
 B5גלישת על גלשן מים ובריכה חיצונית באגם טיטיזה  SUPפעילות  126

 C6בריכת שחייה טבעית חיצונית  -נטורנה ♦ 127
 A4בריכת שחייה חיצונית ווגטסבורג ♦ 128
 B5 "אקספו סקייליינר" –רכבל קיץ בלאחן  129
 B5חורף  –רכבל סקי בלאחן  130
 B5חורף  –מעליות סקי פלדברג  131
 B5כולל מגדל התצפית  -ץ קי –רכבל פלדברג  132
 B5 רכבל שאוניסלנד 133
 B5מעלית סקי בסטולנבאך  134
 C4מעלית סקי ווינטרברג  135
 C4מעלית סקי דובל  136
 B5מרכז הסקי במוגנברון  137
 B5מרכז הסקי במוגנברון  137

 A5סיור ביקב ובמרתפי היין גלדרמאן ליין מבעבע ♦ 138
 D2חה בשרית טיפוסית ליער השחור ארו –קלאוו חוויה קולינרית  139
 B3טעימות יין ביקב דורבאכר  140
 B3סיור ביקב ובמרתפי היין וטעימות ביקב אובריקירכר  141
 B3יקב רננר  142
 קפה ופרוסת עוגת יער השחור בבית הקפה של מלון ברג על אגם מומל 143

 קרמיקה צלר 1444

 

 ...לחצו כאן ביניהם ההבדלים ועל השונים השחור היער טיסיכר על נוסף למידע <

 ...לחצו כאן בעברית מידע קבלת  +הרשמי במחיר הכרטיס ורכישת נוסף למידע <

 ...לחצו כאן -בחינם  על היער השחורחשובים  רישום לקבלת חומרים נוספיםל <

 

 הערה  *

 ומותרת לשימוש אישי בלבד. ,מו שהיא ללא עריכה או צילומי מסךזו מותרת להפצה כרשימה 

 .קליקואתרי מ בכתב מראש אישור ללא מסחריות למטרות להשתמש ןאי

 הסופית והנכונה היא זו שמתקבלת לאחר רכישת הכרטיס בלבד.הרשימה כנו שינויים אזי תשיימכיוון 

 :האתר לתקנון הסכמה מהווה במידע שימוש כל.
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