
הערותGPSכתובת פעילותשעותתאריך

EZS1192טיסה (Hertz)נחיתה בנמל התעופה בבאזל ואיסוף הרכב בצד השוויצרי 16:30

כשעה ועשר דקות נסיעהHinterzarten, Winterhaldenweg 35 or 62  79856הגעה לדירת הנופש בהינטרצרטן18:30

(תחילת מסלול מאחורי לשכת התיירות) בספר 33' עמHinterzartenמ ממרכז הכפר" ק3יציאה למסלול של - התמקמות וסיור הכרות 19:00-21:00

 בספר31' עמAm Badeparadies 1 Titisee, Neustadtאופציונאלי פארק המים באד פאראדייס- לחילופין 19:00-22:00

(כניסה חינם עם כרטיס היער  השחור ) בספר 89' עמVogtsbauernhof 1, Gutachהמוזיאון הפתוח של היעד השחור09:00-10:30

 בספר89'  עמ(הליכה רגלית מהמוזיאון) Singersbach 4, Gutachמגלשות גוטאך10:30-12:00

) Glashuttenweg 4, Wolfach(17:30 והמסעדה עד 16:30המוזיאון פתוח עד )מוזיאון הזכוכית בוולפאך 12:30-14:00 (חינם עם כרטיס יער שחור כולל קפה ועוגה ומזכרת מזכוכית חינם)( בספר91עמוד 

 בספר93-94' עמP3 חניון Triberg  מפלי טריברג ושעון הקוקיה, טריברג15:00-20:00

שעה נסיעה מהדירה,  בספר166'  עמVordergasse 3 8200 Schaffhausenחנייה בשפהאוזן מפלי הריין11:30 - 10:00

(פסל של אימפריה)נמל ,  סיור בטיילת179' עמKonstanzהעיר ואגם קוסטנץ 12:00-15:00

Insel Mainau, 78465לחנות בקונסטנץ ולצאת במעבורת או חניון (להביא בגדים להחלפה)ביקור באי הפרחים במיינו  16:00-19:00
, פארק גדול כולל פארק שעשועים גדול ומשחקי מים) 197, 181' עמ

(חממת פרפרים

פרייבורג10:00-13:00
 Auf der Zinnen 1  מחסום ימני P13  מסומן Karlsbauחניון 

Freiburg

 סיבוב של הכיכר מדרחובים בתי קפה והרחובות הסכמוכים לכיכר  

Munsterplatz . 65, 43' אופציונאלי קניות עמ

44-45' עמ.  דקות20עליה לפסגה וסיור של כ Bohrestrasse 11 Horbenתחנת רכבל תחתון רכבל שאואינסלנד13:00-14:00

מוזיאון המכרה בשאואינסלנד14:00-15:00
 דקות מהתנה האחרונה של הרכבל 5נמצא במרחק הליכה בן 

העליון
.(יש להביא בגדים חמים) 45-46' עמ,  דקות45סיור משפחתי בן 

Aqua Fanחוף + סיור מסביב לאגם Freiburger Str. 16 Schluchsee(אופציונאלי תלוי במסגרת הזמנים)אגם שלוכזי 16:30-18:30

Am Badeparadies 1 Titisee, Neustadtבאד פרדייז19:00-22:00

132-142' עמחבל אלזס דרך היין מקולמר עד ריבווילה

Rue Vauban 40 Colmar ( בקצה המדרחוב Rue Des Clefs )(סיור בעיר ובמקרה של גשם ניתן לבקר במוזיאון הצעצועים)קולמר 
, (ונציה של אלזס)תעלות מים, חנויות כיכרות ועוד, מדרחובים

136-137' עמ, אופציה סיור רכבת בעיר

Kaysersbergקייזרסברג
' עמ, אופציה לטיול קצר מלשכת התיירות של העיירה אל עבר הטירה

138

158' עמ, סיור בכפר היפה ביותרRiquewhirריקוויר

Ribeauvilleריבווילה
ניתן לערוך סיור של כשעה בעיירה ברכבת תיירי היוצאת ממגרש 

159-160' עמ, 144' עמ, החניה מחוץ לחומות

מגרש חנייה  Feldberger hof hotel Dr.Pilet Spur  4 79868עלייה ברכבל כולל לתצפית מגדלור- הר פלדברג  10:00-12:00
, 38-39' כניסה חינם עם כרטיס היעד השחור ניתן לשכור אופניים עמ

67

Feldberger Hof Hotalהשביל מתחיל מאחורי החלקה על הקרחאו לחילופין בחזרה לעבור  במסלול שביל אנטוני התרנגול 12:00-14:00
לפי הספר . יש לבדוק אם רלוונטי - 38' הליכה של כשעה וחצי עמ

תוח מאמצע יוני

14:00-18:00
מגלשות  + (Todtnauer wasserfall )מפלי טודנאו + ביקור בעיירה טודנאו 

(Brandenberg str 14 Todnau)טודנאו 
38-39' עמ.47.842042,7.934287. צ.נ- מגרש חניה 

Belchen Strase 47.821411,7.850907. צ.נ(כפוף ללוחות זמנים)הר בלכן אופציה
הרכבל פועל עד , מסלול הליכה מעגלי ומישורי בן חצי שעה בהר

40' עמ. חינם עם כרטיס היעד השחור. 17:00

יש להוריד אפליקציה. 74' עמEuropapark Strasse 1 Rustפארק אירופה09:00-18:00

אופציונאלי- באד פרדייז 18:30-22:00

29,30,67' יש לחנות בחניית פארק המים של באד פאראדייס עמParkstrase titisee neustadt (47.903768,8.157218)אגם טיטיזי שייט עצמאי בסירת מנוע או פדלים10:00-11:00

11:00-12:00
כרטיס היער השחור מקנה שיט )ב "מסעדות כיו. מזכרות, טיול בטיילת חנויות

(Bootsbetrieb Schweizerחינם בסירה גדול 
Parkstrase titisee neustadt (47.903768,8.157218)28-30' עמ

32' עמNeustaderstrase 41 Titisee- הליכה רגלית Action Forestפארק החבלים 12:30-16:00

Keybox- החזרת הרכב Airport Basel Mulhouseשדה התעופה באזל03:00

KL0461טיסה א"ת- טיסה חזרה באזל06:00

08.06.17' יום ה

31.05.17'  יום ד

01.06.17' יום ה

02.06.17' יום ו

2017היער השחור -  מסלול טיול משפחתי 

07.06.17' יום ד

אופציות לביקור בכפוף ללוחות זמנים

03.06.17יום שבת  

04.06.17' יום א

05.06.17' יום ב

06.06.17' יום ג


