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 2018-2019  לעונת השחור היער שבכרטיס האטרקציות רשימת

 (.המסמך בסוף נמצאת המפה) במפה היעזרו במיקום המצוין על יד כל אתר על מנת לראות היכן ממוקמת< 
יש להצליב בין האות ) B5אפשר למצוא במפה במיקום   -ברשימה   72אתר מספר  את פארק החבלים שהוא ,לדוגמה

 (.למספר המופיעים בראש ובצד המפה

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 
 .הממוחשבתידנית ולא דרך המערכת להירשם 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  <

 

 שם בגרמנית שם בעברית מס' אתר
מיקום 
 במפה

אתר 
 בונוס?

 המנזר ההיסטורי אלפרישבך 1
Historische Kloster- anlage 

Alpirsbach 
C3   

 כן Hauff's Märchen Museum C3 מוזיאון האגדות של האוף 2

3 
מרכז התרבות לניפוח הזכוכית 

 כן Kultur parkglash uette buhlbach C3 באהולבאך

 כן Breisach Touristik A5 סיורים בעיירה ברייסאך 4

 כן kristallwelt dietingen D6 עולם הקריסטל 5

 כן Foto museum Hirsmüller B4 מוזיאון הצילום שבאחוזת הירשמולר 6

 תערוכת לידת ישו 7
Krippena 2000 
Enzklösterle 

C2   

 כן Barock Rundweg A4 מרכז המידע –טיולי שביל הבארוק  8

   Haus der Natur B5 בית הטבע 9

   Feldbergtur B5 מוזיאון לעישון בשר חזיר 10

   Freiburg Kultour B5 מרכז התרבות של העיר פרייבורג 11

12 
סיורים מומחזים בעיר  -סיור בזמן 

 פרייבורג
TIME WALKING TIME TALKING 

Freiburg B5   

13 
סיורים רכובים  -סיור רכוב בסגאיי 

 בסגאיי בעיר פרייבורג
gr-oove GmbH & Co. KG Shop 

Freiburg B5   

   Historisches Besucher bergwerk C3 מרכז המבקרים של המכרה ההיסטורי 14
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15 
סיורים מומחזים בעיר  -סיור בזמן 

 פרודנשטט
Time Walking denstadt 

Tourismus C3   

16 
מוזיאון השעונים הגרמני דאטצ'ס 

 אורהן מוזיאום
Deutsches Uhren museum C5   

 כן Unimog Museum C2 מוזיאון יונימוג 17

 כן Flößerei und Verkehrs museum B3 מוזיאון לתחבורת נהר וכביש 18

19 
מלון  -מוזיאון   תחנת הקמח 

 "טאננמיוהל"
Hotel Tannen- mühle in Grafen-

hausen 
C6 כן 

   Museum Hüsli C6 מוזיאון הוסלי 20

 המוזיאון הפתוח של היער השחור 21
Freilicht museum Vogts- bauern 

hof 
C4   

   Erdmanns höhle B6 מערת נטיפים איש האדמה )ארדמן( 22

23 
 מוזיאון התלבושות המסורתיות של

 היער השחור
Trachten museum B4 כן 

 כן Freilicht museum Klausenhof B6 מוזיאון הפתוח של קלאוסנהוף 24

25 
מוזיאון המורשת אזורית וגם מוזיאון 

 הדבורים
Heimat museum Bienen museum B3 כן 

   Albert Schweitzer Haus C4 בית אלברט שוויצר 26

   Three Countries Museum A6 מוזיאון שלושת המדינות 27

28 
 –אתר מורשת היסטורי של אונסקו 

 כנסיית מולברון
UNESCO - world cultural heritage 

Kloster Maulbronn 
D1   

29 
-מרכז המבקרים של מכרה טאופלס

   Besuchsbergwerk Teufelsgrund A5 גראונד

 כן Bienen-kunde  museum A5 מוזיאון הכוורנות )דבורים( 30

 כן Puppen und Spielzeug museum B3 מוזיאון לתיאטרון הבובות והצעצועים 31

 מרכז המבקרים של מכרה גרוב ונזל 32

Besucherbergwerk Grube 
Wenzel, Frohnbach, 
Oberwolfach, גרמניה C3   

 מוזיאון המינרלים והמתמטיקה -מימה  33
MiMa-Minerals and Mathematics 

Museum 
C3   

 בית האבירים-מוזיאון אופנברג 34
Offenburg Museum “Knights’ 

House” Museum 
B3   

35 
מרכז מבקרים לעישון בשר ביער 

 השחור
Räucher- speziali-täten Pfau in 

Herzogs weiler C3 כן 

 מוזיאון התכשיטים בפורצהיים 36
Schmuck museum Pforzheim im 

Reuchlin haus 
D1   

 סיורים בעיירה פורצהיים 37
WSP Tourist Information 

Pforzheim D1   

 כן PAMINA Rhein park zentrale C1 פארק נהר הריין-פמינה 38

 כן Simplicis simus Haus B2 סימוס-מוזיאון בית זימפליציס  39

 כן Dominican museum D4 המוזיאון הדומיניקני 40

 כן Saline Museum D4 מוזיאון המלח 41

 כן Stadtmuseum Rottweil D4 רוטוויל-מוזיאון העיר 42

 כן Museum der Stadt Schopfheim A6 שופפהיים-מוזיאון העיר 43
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 מוזיאון הרכב והשעונים 44
auto u. uhren museum erfinder 

zeiten 
C4   

 כן Deutsches Phono museum C4 מוזיאון הגרמני לגרמופון )פטיפון( 45

   Galerie ars alta & Galerie Cafa B5 גלריה לעתיקות וגלריה קפה לאומנות 46

47 
מרכז המבקרים של מכרות 

 כן Bergwerk Hoffnungss tollen B6 הופננגסטולן

   Schwarz wald Museum C4 מוזיאון היער השחור 48

 כן Museum Auberlehaus D4 מוזיאון הדינוזאורים והאוספים 49

-Deutsches Dampf-lokund Modell מוזיאון הגרמני לרכבות וקטרי קיטור 50
eisen bahn museum 

D5   

   Franciscan Museum D4 המוזיאון הפרנציסקני 51

 סיורים מודרכים בעיירה וילנגן 52
Tourist-Info & Ticket-Service 

Villingen D4   

 כן Uhrenin dustrie museum D4 מוזיאון תיעוש יצור שעונים 53

 מוזיאון גידול היין 54
Kaiser stühler wine Growing 

Museum 
A4 כן 

 כן Mönchhof-Sägemühle D3 המנסרה של מונצ'וף 55

 כן Elztal museum B4 מוזיאון אלצטל 56

 טיינגן-סיור מודרך בעיר וולדשוט 57
Tourist Information Waldshut-

Tiengen C6 כן 

58 
מוזיאון ההיסטוריה המקומי של 

 וילדברג
Wildberg Local History Museum D2   

 מוזיאון הזכוכית 59
Dorotheen hutte-Glashutte 

Wolfach 
C3   

   Zeller Keramik Tableware B3 כלי השולחן של זלר קרמיק 60

   Guided canoe or rafting tour A6 רפטינג\סיורי שיט בקנו 61

גולף מיני 62  
Minigolf in the 
spa gardens D2 כן 

 סיורי תרבות  63
Amt für Wirtschaftsförderung, 

Tourimus & Kultur B6 כן 

 כן Eislaufhalle Baiersbronn C3 באייסבורן החלקה על הקרח 64

   Family fun in Calw D2 כיף משפחתי בקאלו 65

   Lasertag Arena Denzlingen B4 זירת קרבות לייזר 66

 השגחה על ילדים 67
child care in the St Fridolin 

children’s nursery 
A5  

   Adventure Golfpark Enzklösterle D2 הרפתקאות בפארק הגולף ומיני גולף 68

   Minigolf und mehr! B4 מיני גולף ויותר 69

70 
פעילות -פארק הרפתקאות בטבע

   Adrenalien becker C1 אדרנלין

   Fundorena Indoor Sport B5 מרכז פעילויות ואקשן מקורה 71

   Kletterwald Feldberg B5 פארק חבלים 72

   Kinder galaxie B5 גלאקסי-משחקיה מכורה 73

   Schwarz-wald Haus der Sinne C6 בית החושים של היער השחור 75

   Indoor Inline skating bahn D5 מרכז החלקה על גלגליות 74

http://www.היערהשחורגרמניה.com/
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   Bowling Center “King Pin” A4 מרכז הבאולינג "קינג פין" 76

   Eissport halle Herrischried B6 משטח החלקה על הקרח הריסצ'יד 77

 השכרת מגלשות שלג 78
Tourist-Information Kurver- 
waltung Höchen-schwand 

B6 כן 

 השכרת נעלי שלג 79
Tourist-Information Kurver- 
waltung Höchen-schwand 

B6   

 משחק מיני גולף 80
Tourist-Information Kurver- 
waltung Höchen-schwand B6 כן 

81 
מרכז העיצוב ומבקרים של חברת 

 כן Duravit Design Center C4 הקרמיקה והסניטציה "דורבית"

82 
העולם -פארק השעשועים למשפחות

   Funny World der Mexico park A4 המצחיק

   Sea Life Konstanz D6 עולם הים בקונסטנץ 83

84 
פארק הרפתקאות הגולף של היער 

 השחור הגבוה
High Black Forest Adventure Golf 

Park C5   

   Soccerpark A3 משחק גולף כדורגל 85

   Adventure Mini.Golf.Park B3 פארק הרפתקאות מיני גולף 86

87 
משטח החלקה על קרח מרכז הירידים 

 כן Eislaufhalle Messe Offenburg B3 אופנבורג

88 
מרכז המבקרים של דייג הרשתות 

 בריין
Besucher zentrum der 
Fischtreppe Rheinau B2   

   Weber Haus World of Living B2 בית וובר, עולם החיים 89

   Europa Park A4 פארק אירופה 90

 מגלשות הרים טובוגאן 91
Freizeit- und Sport-Zentrum-

Mehliskopf 
B/C2   

   Mehliskopf Climbing Park B/C2 פארק החבלים מהליסקיופף 92

93 
היער השחור -פארק השעשועים 

   Fun Park Hoch schwarz-wald B/C5 כולל סגוואיי-פעילות קיץ-הגבוה

94 

היער השחור -השעשועיםפארק 
כולל מגלשת -פעילות חורף-הגבוה

   Fun Park Hoch schwarz-wald B/C5 חורף

95 
משחק כתב חידה עם מכשיר ניווט 

GPS ליום שלם 
Bürger service und Tourist-

Information C4   

96 
משחק כתב חידה עם מכשיר ניווט 

GPS ליום שלם Tourist-Information C4   

 כן Agentur Spitschu D2 הליכה נורדית מודרכת 97

 גלישת סאפ 98
Action Forest SUP 

Station 
B5   

   Vogelpark Steinen A6 פארק הציפורים 99

100 
מפלי טריברג המפלים הגבוהים ביותר 

 בגרמניה
Deutsch-lands höchste 

Wasserfälle 
C4   

   Spielscheune Unterkirnach101 C4 אסם המשחקים באנטרקירנאך 101

 השכרת אופניים 102
Tourist information 

office & Ticket Service 
C4   
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103 
או יום שלם -סיור היכרות בסגוואי

 בייק-אי-אופניים עם מנוע חשמלי 
Segway® in der Region 

Kaiserstuhl A4   

   Schwarzwaldzoo B4 גן החיות של היער השחור 104

     Black Forest Music Festival מוזיקהפסטיבל  105

   Outdoor Pool Achern B2 בריכה פתוחה באכארן 106

   Balinea Thermen A6 בלינאה ספא 107

 מרכז בריאות וספא-סולמר 108
Wellness-und Gesund-heitentrum 

Solemar D5   

 כן Freibad Bad Liebenzell D2 בריכת שחייה חיצונית ליבנזל 109

   Paracelsus-Therme D2 פאראקלסוס ספא 110

   Vital Therme Wildbad C2 ויטל ספא 111

   Cassiopeia thermal bath A5 ספא ספא קסיופיאה 112

 כן Freibad Baiersbronn C3 בריכת שחייה חיצונית באיירסבורן 113

 כן Freibad Klosterreichenbach C3 בריכת שחייה חיצונית קלוסטרייכנבך 114

 כן Freibad Obertal C3 בריכת שחייה חיצונית אוברטל 115

 כן Freibad Schönmünzach C3 בריכת שחייה חיצונית בשונמונצך 116

   Waldkurbad am Möslepark B5 יער ספא על מוסלה פארק 117

   Panorama Bad C3 פנורמה באד 118

 כן Freizeitbad Die Insel B3 פארק מים "האי" 119

 כן Hallenbad Herrischried B6 בריכת הרישייד 120

121 
בריכת שחייה חיצונית מחוממת 

 קפלרודק
schwimm bad kappelrodeck B2   

   Solara Bade und Natursportpark C4 סולרה פארק 122

   Freibad Müllheim D3 פארק המים נאגולד 123

 כן Freibad Oberkirch B3 אוברקירךבריכת  124

   Stegermatt leisure pool B3 בריכת סטגרמאט 125

 כן Freizeitbad Oppenau B3 בריכת אופנאו 126

 בריכת שחיה טבעית חיצונית הוטנהופן 127
Nature experience pool 

Ottenhöfen 
B3 כן 

 כן Freizeitbad Renchen B2 בריכת רנחן 128

 כן Freibad  Sasbacwalden B2 בריכת חיצונית ססבכוולדן 129

   Aqua Fun Schluchsee C5 שלוכזה-בריכת שחיה ופארק המים 130

 כן Indoor Pool Schönwald C4 בריכת שחייה מקורה שונואלד 131

   Freibad Tennenbronn C4 בריכת שחייה חיצונית טננבורן 132

 כן Naturena Badesee C6 חיצונית בריכת שחיה טבעית-נטורנה 133

 כן Schwimmbad Oberrotweil A4 בריכת שחייה חיצונית ווגטסבורג 134

   Belchen cable car B5 מעליות סקי בלכן בקיץ 135

   Belchen cable car B5 מעליות סקי בלכן בחורף 136

   Liftverbund Feldberg B5 חורף-מעליות סקי פלדברג 137

 מעליות סקי פלדברג 138
Feldberg gondola cable 

car lift 
B5   

 מעליות סקי גונדולה 139
Schauinslandbahn 

Freiburg, Gondola cable car 
B5   
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   Skilifte Stollenbach B5 מעליות סקי סטולנבאך 140

   Mehliskopf ski lift C2 מעלית הסקי מהליסקופף 141

   Skilifte Winterberg C4 מעלית סקי ווינטרברג 142

   Skilifte Dobel C4 מעלית סקי דובל 143

   Skizentrum Muggenbrunn B5 מרכז סקי מוגנברון 144

 כן Geldermann Privat sektkellerei A4 יקב גלדרמאן ליין מבעבע 145

   Hesse  City information Calw  D2חטיף במוזיאון  146

   Durbacher wine - growers B3 דורבאכרטעימות יין ביקב  147

   Weber Vineyards A4 כרמי ובר 148

   oberkircher wine - growers B3 יקב אובריקירכר 149

   Familien-Weingut Renner B3 יקב רננר 150

   Berghotel Mummelsee C2 מלון ברג על אגם מומל 151

 

 

 ...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 -לרישום לקבלת חומרים נוספים חשובים על היער השחור בחינם < 
 

 

 

 הערה  *

 רשימה זו מותרת להפצה כמו שהיא ללא עריכה או צילומי מסך, ומותרת לשימוש אישי בלבד.

 מאתרי קליקו. בכתב מראש אישור ללא מסחריות למטרות להשתמש ןאי

 הסופית והנכונה היא זו שמתקבלת לאחר רכישת הכרטיס בלבד.מכיוון שייתכנו שינויים אזי הרשימה 

 :האתר לתקנון הסכמה מהווה במידע שימוש כל.

com.היערהשחורגרמניה.www 

http://www.היערהשחורגרמניה.com/
http://www.היערהשחורגרמניה.com/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%95%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9c/%d7%9b%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%a1-%d7%94%d7%99%d7%a2%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%97%d7%95%d7%a8/
http://www.היערהשחורגרמניה.com/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%9b%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%a1-%d7%94%d7%99%d7%a2%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/
https://goo.gl/GRGkkM
http://www.היערהשחורגרמניה.com/79-2


 

רשימת האטרקציות בכרטיס היער 
 השחור

com.היערהשחורגרמניה.www 

 ! Klicco.infoמקבוצת אתריעוד שירות 
 ללא אישור בכתב מראש.להשתמש למטרות מסחריות אין  - כל הזכויות שמורות

7 

 

http://www.היערהשחורגרמניה.com/

