*)HochSchwarzwald Card(  הגבוה/ מקומות לינה שנותנים את כרטיס היער השחור האדום
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]... לחצו כאן להסבר על איך יודעים אם המקום נותן את הכרטיס האדום- [לפני השימוש במסמך

לתמונות ומידע נוסף
:לחץ על הקישור
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)Booking.com-(נלקח מ
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שם מקום הלינה

No.

] נחשב לאיכותי, מאוד מבוקש ופופולרי, מספר מבנים בעלי סגנון שונה, ממוקם מול האגם:[הערה מקליקו
 הכוכבים ניצב על אחד החופים היפים ביותר של אגם טיטיסי4 ) בעל דירוגAlemannenhof Appartements( מלון הדירות אלמננהוף
 הוא מציע מאכלים טיפוסיים של אזור היער השחור ויחידות אירוח מודרניום עם אינטרנט אלחוטי.)Hinterzarten( הינטרזארטן- ב,)Titisee(
http://www.booking.com/hot
.חינם
el/de/alemannenhof.he.html
צפיה במיקום
. בחלקן תמצאו מרפסת או טרסה עם נוף ציורי.כל דירות האירוח כוללות טלוויזיה בעלת מסך שטוח וחדר רחצה מודרני
:משוער במפה
?aid=341598;label=hochS
.)Boutique-Hotel Alemannenhof(  ניתן להזמין עיסויים במלון הבוטיק אלמננהוף. ספא המלון כולל סאונהTITIsee-Neustadt
Wleaflet&lang=he&selected
- האורחים יכולים ליהנות מיינות משובחים במרתף ה.מאכלים אזוריים ובינלאומיים מוגשים במלון הבוטיק אלמננהוף השכן
_currency=EUR
.Felsenweinkeller
, בסמוך למלון תוכלו למצוא מסלולי גולף.)Titisee(  המספק העברה ללא תשלום בסירה לעיירה טיטיסי,למקום האירוח יש רציף משלו
.רכיבה על סוסים וסקי

Alemannenhof
Appartements

1

Action Forest
Active Hotel B&B
(Waldlust)

2

Treschers
Schwarzwald
Romantik Hotel
am See

3

http://www.booking.com/hot
el/de/waldlust.en.html?aid=
341598;label=hochSWleafl
et&lang=he&selected_curre
ncy=EUR

[ צמוד לפארק האקשן פורסט, ממוקם ליד תחנת הרכבת ממש בעיירה טיטיזה, מלון מאוד פופולרי:]הערת קליקו
We would like to cordially welcome you to our young, family-run Action Forest Active Hotel B & B.
Our house is located in Titisee, the beautiful health resort in the middle of the Black Forest. The diverse natural landscape has something
to offer for everyone passionate cyclists and walkers.By
our own forest climbing park, a DSLV Winter Sports School and
cooperation to Moutainbikeschulen we have the perfect program for your
vacation. Before You go to sleep in one of our comfortable
rooms you can relax in the 300m distant water park or go for a nice
evening walk at Titisee. In all activities, we are happy you are with sports tips and tricks available. From two nights many attractions with
the Black Forest Card (www.hochschwarzwaldcard.de) are available free of charge
in the day you start with a rich buffet breakfast. To relax our lounge room with Infocorner, numerous sports magazines and a library.
Late night arrival or there is a 24-hour check-in terminal ready.
We would be very pleased to welcome you as our guest.

http://www.booking.com/hot
el/de/treschersschwarzwald.en.html?aid=3
41598;label=hochSWleaflet
&lang=he&selected_currenc
y=EUR

Welcome to Treschers 4 star superior Romantik Hotel am See on the shores of crystal clear Lake Titisee is the Treschers and it seems as
if the whole hotel area surrounded by water. The top location, personal service, excellent cuisine and the 2000m ² spa
world - that is what makes the Black Forest Hotel Brugger am her favorite address.
Recharge your vitality and zest for life in one of the 100 best family hotels in Germany (several awards from Gourmet) and return well
צפיה במיקום
:משוער במפה
rested back to your everyday life!Pure relaxation on the spacious sauna with bio and Finnish sauna, steam room, heated outdoor pool (30
Titisee-Neustadt
° C, 13x6m, two floor jets, 4 jets), large sun terrace, private beach with jetty and gym. since July 2010 is located in the fully renovated
Bathing "Titinova" a very special wellness experience: bathing experience a paradise on two levels with breathtaking panoramic views of
Lake Titisee and many attractions.Exclusive beauty treatments, revitalizing massages, fragrant baths? in short, pure well-being in a
pleasant atmosphere you can enjoy the beauty farm Bellezza with 9 treatment rooms.

http://www.booking.com/hot
el/de/parkhotel-waldeckgolfwellnesshotel.en.html?aid=
341598;label=hochSWleafl
et&lang=he&selected_curre
ncy=EUR

Set amid the idyllic Black Forest, this family-run hotel is a 5-minute walk from the Titisee lake. It features a traditional design and attractive
wellness options
The Parkhotel Waldeck Golf & Wellnesshotel is located 1 km from the Golfanlage Hochschwarzwald golf course. Scenic hiking routes and
extensive ski runs wait to be explored at your doorstep.
Highlights at the Parkhotel Waldeck include the indoor pool with waterfall, modern hot tubs, and the Hoffmann Beauté & Physio spa area .
Catch up on sleep in the hotel's individually furnished rooms, featuring a Black Forest design and Wi-Fi internet access for free.
In the mornings, treat yourself to a rich breakfast buffet. Delicious Black Forest specialities are served in the Parkhotel Waldeck's
restaurant with terrace. The hotel also has its own cocktail bar.

צפיה במיקום
:משוער במפה
Titisee-Neustadt

Parkhotel
Waldeck Golf
and Spa Hotel

4

http://www.booking.com/hot
el/de/maritim-titiseeneustadt.he.html?aid=3415
98;label=hochSWleaflet&la
ng=he&selected_currency=
EUR

Welcome to Titisee-Neustadt. In 850 meters you find pure nature on the largest natural lake in Baden-Württemberg. In the midst of deep
green forests and meadows, forget everyday life and enjoy the peace and relaxation. The
Black Forest, every season is an ideal environment for a variety of
sporting activities such as mountain biking, hiking or skiing. Explore on your trips to the traditional Black Forest, the wine villages of the
imperial chair or nearby Switzerland.Beautifully located the Maritim Titisee Hotel on the shores of the crystal clear lake. A
retreat in picturesque surroundings at the end of the bustling
pedestrian zone, and offers numerous shops and cafes to stroll and is
considered the most beautiful one in the Black Forest. The
Maritim Titisee Hotel are very spoiled with the best service, culinary
delights and a wide range of applications on the beauty farm? Exclusive?

צפיה במיקום
:משוער במפה
Titisee-Neustadt

Maritim Titisee
Hotel

5

http://www.booking.com/hot
el/de/kaltenbacha-sappartements-amtitisee.en.html?aid=341598;
label=hochSWleaflet&lang=

Take a break and enjoy a short break or holiday in our cozy apartment house. Barely 50m away from the swimming paradise Black Forest,
צפיה במיקום
just as there are only a few minutes walk to the lake. Our lovely and modern designed apartments feature a fully equipped kitchen, dining
:משוער במפה
area, bathroom, toilet, garden use, and we also serve breakfast in the room. It offers relaxed holidays in sunny ambiance and a modern,
Titisee-Neustadt
functional design.

Kaltenbach's
Apartment
Titisee

6

http://www.booking.com/hot
el/de/brugger-am-seekg.en.html?aid=341598;lab
el=hochSWleaflet&lang=he
&selected_currency=EUR

Let yourself be inspired by Black Forest tradition with their new lifestyle in a unique Seelagen the middle of a 17 hectares large park with
woods, meadows and animal enclosures. All hotel rooms are fully renovated and offer every comfort. Two panoramic suites (70m ² / 100m
צפיה במיקום
²) stand for absolute exclusivity. W-Lan for free in all rooms. New, a lounge with SKY TV. Here the barista coffee specialties conjures finest
:משוער במפה
pastries, cocktails and aperitifs during happy hour. Simple and regionally prepared food provides all day orangery. Jan's restaurant serves Titisee-Neustadt
refined cuisine. Brugger's spa offers spa for relaxation and physical fitness. Conference guests are premises and a professional all round
service.

Brugger's Park
Hotel at the lake

7

Pension
Bergseeblick

8

צפיה במיקום
:משוער במפה
Titisee-Neustadt

 דקות הליכה בלבד2  נמצא במרחק של,)Titisee(  הממוקם בטיטיזי,)Pension Bergseeblick( בית ההארחה בניהול משפחתי ברגזיבליק
. גינה גדולה ומזנון ארוחת בוקר בחינם מדי בוקר, בית ההארחה מציע חדרים שקטים.מאגם טיטיזי
http://www.booking.com/hot
. רבים מהחדרים מצוידים במרפסת.כל חדרי בית ההארחה כוללים חדר רחצה פרטי וריהוט בסגנון כפרי
el/de/gastehausצפיה במיקום
bergseeblick.he.html?aid=3
 חוף ואזור רחצה זמינים, יתר על כן. האורחים מוזמנים להשתמש בטרסה באוויר הפתוח ובגן של בית ההארחה,במהלך חודשי הקיץ
:משוער במפה
41598;label=hochSWleaflet
. באגם טיטיזי הסמוךTitisee-Neustadt
&lang=he&selected_currenc  אטרקציות60- המציע גישה חופשית ליותר מ,) בחינםHochschwarzwald(  לילות יקבלו כרטיס הוכשווארצוואלד2 אורחים השוהים לפחות
y=EUR
. כמו גם שוברי סקי,)Badeparadies( פאראדייס- לרבות פארק המים באדה,מקומיות
. מטרים בלבד מתחנת הרכבת800  נמצא במרחק של, המספק גם חנייה ללא תשלום,בית ההארחה
http://www.booking.com/hot
el/de/kuckucksnesttitisee.he.html?aid=341598;
label=hochSWleaflet&lang=
he&selected_currency=EU
R

 ומציע,)Hochfirst(  ק"מ ממקפצת הסקי הוכפירסט5 ) נמצא במרחק שלKuckucksnester Titisee( מקום האירוח קוקוקסנסטר טיטיזה
 וחניה, מקום האירוח מציע אינטרנט אלחוטי חינם בכל האזורים. תוכלו ליהנות מטרסה.)Titisee-Neustadt( נוישטאדט-אירוח בטיטיזה
.פרטית ללא תשלום באתר
צפיה במיקום
 מתקנים אחרים במקום. לרשותכם טלוויזיה בכבלים בעלת מסך שטוח. מכונת קפה וקומקום, טוסטר, תנור,המטבח כולל מדיח כלים
:משוער במפה
. האירוח כוללים מרכז ספאTitisee-Neustadt
 האזור פופולרי גם עבור רכיבה על סוסים ורכיבה על. והאזור פופולרי לסקי ולגולף,תוכלו לשחק מיני גולף במקום האירוח
 המעניק כניסה חופשית לאטרקציותHochschwarzwaldkarte אורחים השוהים במקום האירוח מקבלים את כרטיס הפנאי.אופניים
מקומיות רבות

Kuckucksnester
Titisee

9

http://www.booking.com/hot
el/de/kuckucksnestschwarzenbach.he.html?aid
=341598;label=hochSWleaf
let&lang=he&selected_curr
ency=EUR

Hochfirst(  ק"מ ממקפצת הסקי הוכפירסט4 ) ממוקם במרחק שלKuckucksnest Schwärzenbach( מקום האירוח קוקוקסנסט שוורצנבאך
 חניה. נוישטאדט-  ק"מ מספא טיטיזה6  הדירה נמצאת במרחק של.)Titisee-Neustadt( נוישטאדט-) ומציע אירוח בטיטיזהSki Jump
צפיה במיקום
:משוער במפה
.פרטית ללא תשלום זמינה באתר
. טלוויזיה בכבלים בעלת מסך שטוח ונגן תקליטורים זמינים גם כן. טוסטר ומכונת קפה, תנור, המטבח כולל מדיח כליםTitisee-Neustadt
. המעניק כניסה ללא תשלום לאטרקציות מקומיות רבותHochschwarzwaldkarte אורחים השוהים במקום האירוח מקבלים כרטיס פנאי

Kuckucksnest
Schwärzenbach

10

לתמונות ומידע נוסף
:לחץ על הקישור
http://www.booking.com/hot
el/de/kuckucksnestjostal.he.html?aid=341598;l
abel=hochSWleaflet&lang=
he&selected_currency=EU
R
http://www.booking.com/hot
el/de/land-gut-gasthaushirschen.en.html?aid=3415
98;label=hochSWleaflet&la
ng=he&selected_currency=
EUR
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Kuckucksnest
Jostal

11

צפיה במיקום
:משוער במפה
Todtnau

Hotel Gasthaus
Hirschen

12

צפיה במיקום
:משוער במפה
- Schluchsee
Schluchseewerk

Guest house
Schoeneck

13

צפיה במיקום
:משוער במפה
- Schluchsee
Blasiwald

Haus Sonneck

14

צפיה במיקום
:משוער במפה
Schluchsee

Hotel Bartlehof

15

צפיה במיקום
:משוער במפה
Schluchsee

Gästehaus
RIESENBÜHL

16

צפיה במיקום
:משוער במפה
Schluchsee

Sunside
Wellness-Oase
Schwarzwald am
Schluchsee

17

צפיה במיקום
:משוער במפה
Lenzkirch

Hotel Schwörer

18

צפיה במיקום
:משוער במפה
Lenzkirch

Schwarzwaldhote
l Ruhbühl

19

In a quiet, sunny position me an unobstructed view of meadows and forests.
Cozy guestrooms me shower, toilet, hairdryer and satellite TV, some with balcony.
Friendly service and cozy guest rooms.
Renowned cuisine and international dishes heimeinschen me; terrace.
Welcome - your family Meier

צפיה במיקום
:משוער במפה
Lenzkirch

Black Gruener
Baum

20

Original Black Forest Inn with a modern extension. All rooms with shower / WC, TV and very spacious for families with 1 or 2 children.
suitable. Super prices for families. Comfortable guest rooms with large selection of dishes from the Baden and internally kitchen.
Swimming pool, sauna, steam bath, solarium, tennis court, pool, mountain bike hire, games room, playground, large lawn. Packages on
demand.

צפיה במיקום
:משוער במפה
Lenzkirch

Hotel Ochsen

21

You will find warm hospitality and a wide range of relaxing holidays. Saig is an ideal starting point for sports activities such as walking or
cycling for trips in the area, or simply to relax. The cozy rooms and beautifully decorated guest rooms exude style and comfort. Our
excellent cuisine is served with wines and Austrian specialties. Guests can relax in our sauna and enjoy the weather, the lawn in the
garden. In our shady beer garden, you can enjoy fresh draft beer and tasty Lenzkircher from our snack menu. It features Black Forest
hospitality, we welcome you! Ask for our brochure! We look forward to your visit, Ricardo Mohr and Wolfgang shrub

צפיה במיקום
:משוער במפה
Lenzkirch

Hochfirst

22

 ק"מ ממקפצת הסקי8  במרחק,)Titisee-Neustadt( נוישטדט-טיטיזי-) מציע אירוח בKuckucksnest Jostal( מקום האירוח קוקוקנסט יוסטאל
 אינטרנט אלחוטי זמין. מרפסת עומדת לרשות האורחים.נוישטדט- ק"מ מהספא של טיטיזי6  ובמרחק,)Hochfirst Ski Jump( הוכפירסט
צפיה במיקום
.בחינם בכל השטח
:משוער במפה
. חניה פרטית זמינה ללא תשלום. האירוח כולל מצעים ומגבות. המטבח מאובזר במדיח כלים ובתנורTitisee-Neustadt
 המעניק כניסה ללא תשלום לאטרקציות מקומיותHochschwarzwaldkarte  מקבלים את כרטיס הפנאי,אורחים השוהים במקום האירוח
.רבות
Your hotel with heart
Within one of the most beautiful recreational areas in the southern Black Forest, you will find our idyllic located hotel Gasthaus zum
Hirschen. Relax in our comfortable guest rooms and indulge yourself with treats Baden. So is a relaxing holiday nothing in the way. Your
hosts family Spürgin

The Guest House Inns Schoeneck edge of the forest from the village center in a quiet side street about 300m. Next to the house there is a
skating rink and cross-country skiing. The lake with its popular water park? Aqua Fun? is a short walk away, as is the train station and
shopping. For hikers and nature lovers, the area around Schluchseewerk is perfect.
Our guests receive 2 nights the Black Forest Card. About 50 attractions (ski pass in winter, in summer boat trips, the Steinwasenpark, the
http://www.booking.com/hot
water park in Titisee more. Can be used FREE All guests receive a Konus card for the free use of public transport.
el/de/ga-stehausIn the health area has a well-equipped gym and a sauna.
schaneck.enAlmost all rooms have a balcony or direct access to our extensive gardens in which you can find peace and relaxation.
gb.html?aid=341598;label=
For your skis, your bike or your bike there is space in a closed garage. A washer and dryer can be used for a small fee.
hochSWleaflet&lang=he&se
If you arrive by train we can pick you up from the station.
lected_currency=EUR
5 holiday apartments and 8 rooms are available to meet with all the possibilities of the Black Forest in one of the most beautiful holiday
and Kurregionen Germany. Take a break and enjoy the beautiful nature with all your senses.
In our partner hotel (SEEHOTEL Hubertus), you have the opportunity to enjoy the beach with private access to the lake and enjoy the
Hubertus kitchen with a great view over the Schluchseewerk.

http://www.booking.com/hot
el/de/haus-sonneckschluchseeblasiwald.en.html?aid=3415
98;label=hochSWleaflet&la
ng=he&selected_currency=
EUR

http://www.booking.com/hot
el/de/bartlehof.he.html?aid=
341598;label=hochSWleafl
et&lang=he&selected_curre
ncy=EUR

http://www.booking.com/hot
el/de/gastehausriesenbuhl.de.html?aid=341
598;label=hochSWleaflet&l
ang=he&selected_currency
=EUR

Welcome to our mostly renovated house with apartment near the forest in a beautiful quiet location.
Part of the room including plumbing is completely redone a special theme (eg Africa, Baroque, Castle, Tuscany, farmers, mountain hut).
All rooms with shower / toilet, mostly with balcony and TV The apartment is newly furnished (including kitchen with dishwasher).
We offer among others:
- Beautiful new spa with sauna, infrared cabin, a relaxation room
- Free use of internet with her laptop
- Mountain bike hire
- Washing and drying facilities
- In immediate proximity of hiking and biking trails
- Barbecues
- Garage (if available):? 3.00 per night
 בכפר סכוננבאך,)Schluchsee(  דקות נסיעה בלבד מאגם שלושסי5  הוא במרחק של, כוכבים3 ) בדירוגBartlehof( מלון בארטלהוף
- ומציע חדרים ללא עישון עם גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי ומסעדה בסגנון מסורתי עם גן,) ביער השחורSchönenbach(
במלון. חלק מהחדרים כוללים מרפסת. טלוויזיה בלוויין וחדר רחצה פרטי עם מייבש שיער,החדרים מרווחים בעלי ריהוט מודרני.בירה
 תוכלו להתנסות במאכלים האופייניים לאזור היער השחור וביינות מקומיים באזורי הסעודה.יעמוד לרשותכם מזנון ארוחת בוקר עשיר
סוסים וכלבים של האורחים השוהים במלון מתקבלים.)Weinstube( וואיינשטובה-) וUhrenstube(  אורנשטובה,)Gaststube( גאשטובה
 ניתן להגיע ברכב, מן המלון. רכיבה על אופניים וסקי באזור סכוננבאך, אזור המלון אידיאלי לטיולי הליכה. על פי בקשה מוקדמת,בברכה
**B . באזל וציריך תוך שעה אחת,)Freiburg( אל הערים פרייבורג
The hotel is situated close to the spa gardens and the city centre of Schluchsee, in the Southern Black Forest nature park. It offers free
parking and a quiet terrace with sun loungers. All rooms at GästeHaus giant Bühl are furnished in an elegant country-house style. Here
you can your favorite sports pursue, including hiking and biking in the summer and cross-country skiing in the winter.The Guest House
giant Bühl has plenty of storage space for bicycles and sports equipment. The area is ideal for hiking, cycling and cross-country skiing.If
you 2 nights or longer stay in the giant Bühl, get a free Hochschwarzwald card. Thus, you benefit from free access to over 50 activities,
including ski lifts, swimming pools and museums.We speak your language! Hotel rooms: 13

 הנמצא במרחק,)Sunside Wellness-Oase Schwarzwald am Schluchsee( אואזה שווארצוואלד אם שלוכזי-מקום האירוח סאנסייד וולנס
http://www.booking.com/hot
 תוכלו להשתמש ללא. מציע דירות עם מטבח מאובזר במלואו ומרפסת או טרסה,)Schluchsee(  מטרים בלבד מאגם שלוכזי30 של
el/de/sunside-oase.תשלום בספא עם בריכה מחוממת וסאונות
appartements.he.html?aid=
 מכונת כביסה ומייבש זמינים. מצעים ומגבות כלולים.כל הדירות במקום האירוח מספקות טרקלין עם טלוויזיה בעלת מסך שטוח בכבלים
341598;label=hochSWleafl
.לשימוש בתשלום נוסף
et&lang=he&selected_curre
. ניתן לשכור אופניים וסירות בקרבת מקום.מקום האירוח כולל גן עם מדרגות המספקות גישה ישירה לחוף האגם ולטיילת
ncy=EUR
. זוהי נקודת מוצא טובה לסיורים בדרום היער השחור. דקות הליכה ממרכז העיירה שלוכזי10 הדירות נמצאות במרחק של
http://www.booking.com/hot
el/de/restaurantschworer.engb.html?aid=341598;label=
hochSWleaflet&lang=he&se
lected_currency=EUR
http://www.booking.com/hot
el/de/schwarzwaldhotelruhbuhl.he.html?aid=34159
8;label=hochSWleaflet&lan
g=he&selected_currency=E
UR
http://www.booking.com/hot
el/de/schwarzwaldgasthofgrunerbaum.en.html?aid=341598;l
abel=hochSWleaflet&lang=
he&selected_currency=EU
R
http://www.booking.com/hot
el/de/ochsenlenzkirch.en.html?aid=3415
98;label=hochSWleaflet&la
ng=he&selected_currency=
EUR
http://www.booking.com/hot
el/de/hochfirst.en.html?aid=
341598;label=hochSWleafl
et&lang=he&selected_curre
ncy=EUR

מיקום ביער

This 3-star hotel is located in the town of Lenzkirch in the beautiful Black Forest. It offers bright rooms, free Wi-Fi internet access, and a
restaurant serving local food.The Hotel Schwörer was built in 2009. Each room includes a bathroom, comfortable beds and free Wi-Fi. A
large breakfast buffet is included in the room rate.The Hotel Schwörer's restaurant offers Black Forest specialities and a variety of drinks.
During summer months, drinks and meals are served on the terrace.The hotel is next to the Bähnle cycling trail and the Schluchtensteig
hiking trail, which leads to the Wutachschlucht gorge.Guests staying a minimum of 2 nights receive a Hochschwarzwald Card, which
includes a ski pass and free entry to the Badeparadies spa.Guests also enjoy free use of an electric Smart car, subject to availability.
 המציע בריכת, כוכבים סופיריור3 ) הוא מלון בבעלות משפחתית בעל דירוגSchwarzwaldhotel Ruhbühl( מלון שווארצוואלדהוטל רובהיל
) ושלוכזיTitisee(  ליד האגמים טיטיזי,)Lenzkirch(  בעיירת הספא לנזקירש,שחייה ומתקני בריאות ונהנה ממיקום שליו ביער השחור
 עם,המלון מציע סביבה מושלמת עבור חופשה מרגיעה הודות לחדרים אטרקטיביים. המלון מספק אינטרנט אלחוטי חינם.)Schluchsee(
, הסאונות2- להירגע ב,)21:00  ועד07:00-האורחים יכולים לשחות בבריכה המקורה הגדולה (הפתוחה מ.אזורי ישיבה נפרדים ומרפסות
המלון מהווה בסיס. ולהשתמש במגרשי הטניס או באולם הבאולינג,)21:00  עד14:00 בסולריום ובאמבט האדים (פתוחים מהשעה
.אידיאלי לטיולים ביער השחור

לתמונות ומידע נוסף
:לחץ על הקישור
http://www.booking.com/hot
el/de/gasthaus-undpensionloffelschmiede.en.html?aid=
341598;label=hochSWleafl
et&lang=he&selected_curre
ncy=EUR
http://www.booking.com/hot
el/de/gastehaushundelbach.en.html?aid=34
1598;label=hochSWleaflet&
lang=he&selected_currency
=EUR
http://www.booking.com/hot
el/de/schwarzwaldhotelruhbuhl.en.html?aid=34159
8;label=hochSWleaflet&lan
g=he&selected_currency=E
UR

תיאור
)Booking.com-(נלקח מ

מיקום ביער

שם מקום הלינה

No.

Familiaer run hotel in a quiet location on the edge of the forest, 2 minutes from the bus stop. Walking paths from the house, such as entry
to Wutachschlucht. Known by good cuisine, cakes from our own production and seasonal specialties such as fresh trout live and local
game. Comfortable guest rooms and a garden terrace. All rooms with shower / WC and satellite-TV. Playground, Bikes for house guests,
entrance to Bähnleradweg Lenzkirch - Bonn village.

צפיה במיקום
:משוער במפה
Lenzkirch

Gasthaus
Loeffelschmiede

23

Our cozy hotel offers 4 individually designed apartments. All are equipped with a separate bedroom, Rehwinkel there are 2 bedrooms,
one with bunk beds. The apartments have shower, toilet, living room with kitchenette, and Brockhouse and Rehwinkel have a balcony.
Our large garden on Hundelbach is of course available. To play, barbecue and sunbathing. If they are dog owners, it is of course your dog
is welcome with us.

צפיה במיקום
:משוער במפה
Lenzkirch

House
Hundelbach

24

Nice that we can at this point through our house! The Ruhbuehl is quietly located on the edge of Lenzkirch but central to the
Feldberg, Schluchseewerk, Titisee and Wutachschlucht. The spacious, decorated in the Black Forest-style rooms offer a magnificent view
of each site to the forest or the valley. Of course, all rooms have a nice balcony, bathroom, satellite TV, WiFi access, safe and minibar. Our
large indoor pool has a swimming pool of 17x8 meters, a children's pool, sunbathing area, 1 x 1 x Finnish sauna and steam room. This is
all included in the price! A bio sauna, solarium, bowling alleys and tennis courts are also available. In? Spa Garden? relax with massages,
wraps and facials.

צפיה במיקום
:משוער במפה
Lenzkirch

Forest Hotel &
Restaurant
Ruhbuehl

25

http://www.booking.com/hot
el/de/kuckucksnestlenzkirch.he.html?aid=3415
98;label=hochSWleaflet&la
ng=he&selected_currency=
EUR

,)Freiburg im Breisgau(  ק"מ מפרייבורג אים ברייסגאו32 ) שוכן במרחק שלKuckucksnest Lenzkirch( מקום האירוח קוקוסנסט לנצקירך
 חניה.)Titisee-Neustadt( נוישטאדט- ק"מ מטיטיזה8  מקום האירוח מתגאה בנוף לגן והוא מרוחק.)Lenzkirch( ומציע אירוח בלנצקירך
.פרטית ללא תשלום זמינה באתר
 חדר הרחצה הפרטי. בנוסף כלולה גם טלוויזיה בכבלים בעלת מסך שטוח. תנור וטוסטר,יש פינת ישיבה ומטבח מלא עם מדיח כלים
.כולל מקלחת

צפיה במיקום
:משוער במפה
LENZKIRCH

Kuckucksnest
Lenzkirch

26

http://www.booking.com/hot
el/de/pensionwaldwinkel.he.html?aid=34
1598;label=hochSWleaflet&
lang=he&selected_currency
=EUR

 דקות ממרכזה של5- במרחק של כ,) נהנה ממיקום מיוער ושליוPension Waldwinkel( בית הארחה המשפחתי פנסיון וואלדווינקל
. המלון מציע מסעדה וחנייה חופשית.) ביער השחורLenzkirch( לאנזקירש
. חדרים מסוימים כוללים מרפסת.כל החדרים המרוהטים באופן מסורתי בבית ההארחה כוללים טלוויזיה וחדר אמבטיה פרטי
 ניתן ליהנות ממשקאות בערב בבר. המסעדה מגישה מאכלים אזוריים ומנות בינלאומיות. מזנון ארוחת בוקר הינו מוגש מדי בוקר במלון
.של המלון
 בית.)Urseetal Valley(  ורכיבה על אופניים או אופנוע בעמק אורסיטאל,בית ההארחה יכול לשמש כבסיס אידיאלי עבור טיולי הליכה
.)Feldberg( ) והר פלדברגLake Titisee(  אגם טיטיסי,)Schluchsee( ההארחה נמצא במרחק של נסיעה קצרה מאגם שלוקסי

צפיה במיקום
:משוער במפה
LENZKIRCH

Pension
Waldwinkel

27

צפיה במיקום
:משוער במפה
Hinterzarten

Hotel Garni
Sonne

28

צפיה במיקום
:משוער במפה
- Feldberg
Neuglashütten

Hotel-Pension
Kräutle

29

צפיה במיקום
:משוער במפה
Feldberg - Falkau

Pension
Restaurant
Waldblick

30

צפיה במיקום
:משוער במפה
- Feldberg
Barental

Adler Barental

31

We look forward to welcoming you at our Waldeck varied and relaxing holiday in Feldberg area. In our beautiful, situated close to the
forest house, is true Black Forest hospitality. Our cuisine in the restaurant "Florian'S" is known for its modern interpretation of Baden and
Mediterranean specialties. All rooms are comfortably furnished and equipped with shower / WC or bath / WC, telephone, WiFi, radio and
satellite TV.

צפיה במיקום
:משוער במפה
- Feldberg
Altglashuetten

Hotel Waldeck

32

A scenic location in the Black Forest, at the foot of Mount Feldberg, this hotel is built in a country-style welcome. The Landhotel Sonneck
offers rooms and apartments in country style, with free Wi-Fi.
All rooms and apartments at Landhotel Sonneck also equipped with flat screen TV, a seating area and a private bathroom. Almost all
rooms have a balcony.
In the morning you can strengthen a breakfast buffet at the Landhotel Sonneck. At the restaurant or in the Sonneckstube enjoy the Baden
specialties.
The Landhotel Sonneck is situated in the beautiful village Altglashuetten. It is 5 minutes walk from Altglashuetten Station and 5 minutes'
drive from Schluchseewerk.
The Landhotel Sonneck provides a peaceful base for hiking, mountain biking and skiing. In addition, the hotel's garden for sunbathing.

צפיה במיקום
:משוער במפה
- Feldberg
Altglashuetten

Landhotel
Sonneck

33

Gästehaus
Behabühl

34

Landhotel
Bierhaeusle

35

http://www.booking.com/hot
el/de/garnisonne.en.html?aid=341598;
label=hochSWleaflet&lang=
he&selected_currency=EU
R
http://www.booking.com/hot
el/de/pensionkrautle.en.html?aid=341598
;label=hochSWleaflet&lang
=he&selected_currency=EU
R
http://www.booking.com/hot
el/de/pension-restaurantwaldblick.en.html?aid=3415
98;label=hochSWleaflet&la
ng=he&selected_currency=
EUR
http://www.booking.com/hot
el/de/adlerbarental.en.html?aid=34159
8;label=hochSWleaflet&lan
g=he&selected_currency=E
UR
http://www.booking.com/hot
el/de/waldeckfeldberg.en.html?aid=34159
8;label=hochSWleaflet&lan
g=he&selected_currency=E
UR

http://www.booking.com/hot
el/de/landhotelsonneck.de.html?aid=3415
98;label=hochSWleaflet&la
ng=he&selected_currency=
EUR

The Guesthouse Hotel Garni sun is a typical Black Forest house with new comfort. It is located in close proximity to the hotel black forest
and has a sauna and solarium. Additionally, you can enjoy massage treatments at Hotel Schwarwaldhof. Bright and cozy rooms with
shower / WC, TV, radio and telephone to make the guest house is the ideal holiday abode. From the rooms with balcony you can enjoy a
magnificent view over the village green and the church. For groups we offer in the off-season special conditions. In both houses together
we have 75 beds. Also parking and garages are sufficiently available. The large garden with lawn invites you to relax and recuperate.
Enjoy sunbathing on the sun loungers or enjoy a book in the Hollywood swing? Here you can make your holiday to suit your needs. For
a good start to the day is the morning a rich breakfast buffet is
available, half board is served on request in the hotel black forest. Of course, you can also dine in the hotel restaurant black forest à la
carte. For the peckish can purchase snacks and drinks ready machine in the lounge.
[ הכפר מדהים, מתוחזק טוב מאוד, מארחים חביבים מאוד-  מקום זה גם נבדק אישית והוא מקסים וברמה גבוהה:הערה מקליקו
]והמיקום אדיר בדרום היער
*** Holiday for lovers of nature and tranquility ***

In our well-kept, quiet, family run hotel. Our cozy restaurant with traditional cuisine awaits you. The friendly, well-furnished rooms, and a
large sun terrace invite you to linger.

You can find us in the triangle between Feldberg, Titisee and Schluchseewerk, surrounded by Black Forest Pur. We invite you to let your
mind wander and if you feel like to be on active, you get on your bike, on skis, take your walking shoes or Nordic walking sticks (which you
can rent from us) and set off. Motorcyclists will find almost endless possibilities for highly demanding tours with us. Let us pamper you, we
look forward to you; Sabine and Walter Wimmer and the Eagle team

Black( ) שביער השחורBärental(  הנמצא במיקום שליו בעיירה בארנטאל,)Gästehaus Behabühl( המלון המסורתי גאסטהאוס בהאבול
http://www.booking.com/hot
חדרי המלון מעוצבים. במלון גן מרווח ומזנון ארוחת בוקר לשוהים בו. מציע גישה ישירה למסלולי הליכה ורכיבה על אופניים,)Forest
el/de/ga-stehaus-behaba1צפיה במיקום
 אגם טיטיזי. חדרים מסוימים מספקים מרפסת המשקיפה להרים שמסביב.בסגנון כפרי וכוללים טלוויזיה בלוויין וחדר רחצה צמוד
4hl.he.html?aid=341598;lab
:משוער במפה
,)Feldberg(  מספקת קישורים אל אתר הסקי פלדברג, הממוקמת ממש מול המלון, תחנת אוטובוס. ק"מ3 ) נמצא במרחק שלTitisee( Feldberg - Falkau
el=hochSWleaflet&lang=he
 אורחים. דקות הליכה משם15 ) נמצאת בטווח שלFeldberg-Bärental( בארנטאל- תחנת הרכבת פלדברג. ק"מ משם6 הנמצא במרחק של
&selected_currency=EUR
. המציע שימוש חופשי בתחבורה הציבורית המקומית,)KONUS( המשלמים מס עירוני יקבלו כרטיס קונוס
http://www.booking.com/hot
el/de/bierhaeusle-feldbergblack-forestgermany.he.html?aid=3415
98;label=hochSWleaflet&la
ng=he&selected_currency=
EUR

 ק"מ בלבד מאגם6  במרחק של,)Feldberg( ) הידידותי והבינלאומי ממוקם בפלדברגLandhotel Bierhaeusle( מלון לאנדהוטל בירהויזלה
 גינה עם מגרש משחקים, אינטרנט אלחוטי חינם: בין השירותים שהוא מציע,)Lake Schluchsee( ) ומאגם שלוכזיLake Titisee( טיטיזי
 החדרים והדירות במלון מעוצבים בסגנון כפרי עם ריהוט מעץ. המגישה מאכלים בינלאומיים ומסורתיים תוצרת בית,לילדים ומסעדה
צפיה במיקום
:משוער במפה
 ובמסעדת,  ארוחת הבוקר עשירה. ובחלקן יש מרפסת, כל יחידות האירוח כוללות טלוויזיה בעלת מסך שטוח וחדר רחצה פרטי.מלא
 ומיינות, במזג אוויר נאה תוכלו ליהנות מבירות גרמניות.) ניתן ליהנות ממנות אזוריות תוצרת ביתSchwarzwälder(  שווארצוואלדרFeldberg - Falkau
 דקות הליכה10 ) נמצאת במרחק שלAltglashütten-Falkau( פלקאו- תחנת הרכבת אלטגלזהטן.מקומיים ובינלאומיים על טרסת הגן היפה
B** . המלון מציע חניה ללא תשלום.)Black Forest( משם ומספקת קישורים אל אזורים נוספים של היער השחור

לתמונות ומידע נוסף
:לחץ על הקישור

תיאור
)Booking.com-(נלקח מ

http://www.booking.com/hot
el/de/tannhof.he.html?aid=3
41598;label=hochSWleaflet
&lang=he&selected_currenc
y=EUR

Enjoy time together, be there for each other, let your soul, maybe nothing at all and let yourself be pampered. An Exceptional cuisine,
loving service, empathy in our massage and beauty world that awaits you at our spa hotel Tannhof at the Feldberg in the Black Forest.
Quietly situated at the foot of the Feldberg Mountain, just a few kilometers from Lake Titisee and Schluchsee alongside some a little
cuddle hotel in the middle intact nature.
Extensive, well-marked hiking trails, challenging mountain bike tours, an extensive network of trails and alpine skiing at the Feldberg let
the hearts of active hopping with excitement.
We are looking forward to welcoming and pampering you in the romantic Tannhof on Feldberg soon .
 והוא שוכן בבניין מסורתי, כוכבים סופיריור3 ) הוא מלון בעל דירוגBest Western Hotel Hofgut Sternen( מלון בסט ווסטרן הופגוט שטרנן
 בר, מסעדות2  המלון מציע.)Black Forest(  באזור הכפרי הציורי של היער השחור,)Hinterzarten( יפהפה הממוקם בסמוך להינטרצארטן
.וגן עם טרסה
 בחלק מהחדרים יש מרפסת.חדרי המלון המרווחים מעוצבים בסגנון עכשווי וכוללים טלוויזיה בעלת מסך שטוח וחדר רחצה פרטי
 בסופי12:00  ועד השעה, ארוחת הבוקר מוגשת מדי בוקר.המסעדות מגישות מנות אזורית בסגנון היער השחור ומנות בינלאומיות
.השבוע
 המלון ממוקם באזור יער שקט ומהווה נקודת. המהווה אתר סקי מצוין בחורף,)Feldberg(  ק"מ מהר פלדברג15 המלון נמצא במרחק של
.מוצא מצוינת לטיולי הליכה ולטיולי אופניים בקיץ
. ק"מ מהמלון25  נמצא במרחק שלA5  והכביש המהיר, ק"מ משם5 ) נמצאת במרחק שלHinterzarten( תחנת הרכבת של הינטרצארטן
.באתר יש מתקני ניפוח זכוכית וקן קוקייה

http://www.booking.com/hot
el/de/best-western-hofgutsternen.he.html?aid=34159
8;label=hochSWleaflet&lan
g=he&selected_currency=E
UR

מיקום ביער

שם מקום הלינה

No.

צפיה במיקום
:משוער במפה
Feldberg - Falkau

Tannhof

36

צפיה במיקום
:משוער במפה
Hinterzarten

Best Western
Hotel Hofgut
Sternen

37

Villa Hubertus

38

Hotel Schlehdorn

39

Hotel
Höhengasthof
Grüner Baum

40

צפיה במיקום
:משוער במפה
Feldberg - Falkau

Guest house
Behabühl

41

צפיה במיקום
:משוער במפה
- Breitnau
Ödenbach

Hotel Faller

42

Hotel Gasthof
Straub

43

Hotel Charlott

44

 ומציע אינטרנט אלחוטי חינם ומרפסת, בלב היער השחור,)Feldberg( ) ממוקם בפלדברגVilla Hubertus( מקום האירוח וילה הוברטוס
.)Badeparadies(  סקי ושימוש חופשי בבריכת באדפאראדיס, האורחים יכולים ליהנות מגולף.בכל דירה
 מטבח מאובזר במלואו וחדר רחצה פרטי עם מייבש, הן כוללות טלוויזיה בעלת מסך שטוח.כל הדירות מציעות נופים של האגם וההר
.שיער ומוצרי טיפוח ללא תשלום
צפיה במיקום
, דקות הליכה מהדירות תמצאו מבחר מסעדות5  בטווח של. מטרים ממקום האירוח300 הסופרמרקט הקרוב ביותר נמצא במרחק של
:משוער במפה
. ומתקני ברביקיו זמינים במקום האירוחFeldberg - Falkau
, עבור טיולי יום. ויש מתקני אחסון ציוד סקי במקום האירוח, רכיבה על אופניים וסקי,פעילויות פופולריות באזור כוללות טיולים רגליים
. דקות ברכב30 ) בנסיעה שלFreiburg( ניתן להגיע לפרייבורג
 וחניה פרטית ללא תשלום,) נמצאת במרחק של קילומטר אחד ממקום האירוחFeldberg-Bärental( בארנטאל-תחנת הרכבת פלדברג
.זמינה באתר

http://www.booking.com/hot
el/de/ferienhaushubertus.he.html?aid=3415
98;label=hochSWleaflet&la
ng=he&selected_currency=
EUR

http://www.booking.com/hot
el/de/schlehdorn.he.html?ai
d=341598;label=hochSWle
aflet&lang=he&selected_cur
rency=EUR

http://www.booking.com/hot
el/de/hohengasthof-grunerbaum.he.html?aid=341598;l
abel=hochSWleaflet&lang=
he&selected_currency=EU
R

) ומציע לכם חדריםFeldberg Altglashütte( ) הוא מלון בניהול משפחתי הממוקם בפלדברג אלטלשוטהHotel Schlehdorn( מלון שלהדורן
. תוכלו להירגע באזור הספא הכולל בריכה מקורה. גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי ואופניים להשכרה ללא תשלום,מרווחים עם מרפסת
. וחדרים עם רהיטי עץ וכל המתקנים המודרניים, והוא מוקף בדרום היער השחור ומציע נופים נפלאים, כוכבים4 המלון בעל דירוג
 אתם מוזמנים ליהנות ממגוון רחב של מנות, בארוחות האחרות. הכלול במחיר החדר שלכם,תוכלו להתעורר למזנון ארוחת בוקר גדול
.)Baden( מאזור באדן
 חדר אדים,האורחים יכולים לשמור על כושר בחדר הכושר המודרני של המלון או לבקר באזור הספא האטרקטיבי הכולל סאונה פינית
. ניתן להזמין גם עיסויים וטיפולים קוסמטיים.ואמבט עיסוי
 לוח חיצים וכדורגל, או בחדרי המשחקים הכוללים טניס שולחן,אורחים צעירים יותר ייהנו לבלות במתקני השעשועים הרבים של המלון
.שולחן
 דקות תיקח30  נסיעה בת.תוכלו גם לטייל באזור הכפרי הנפלא באמצעות אופניים או מוטות הליכה נורדית להשכרה ללא תשלום
. הפסגה הגבוהה ביותר ביער השחור- )Feldberg( אתכם לפלדברג

,)Feldberg( ) באזור פלדברגNeuglashütten( ) ממוקם בכפר נויגלסהוטןHotel Höhengasthof Grüner Baum( מלון הוהנגסטהוף גרונר באום
. במיקום מושלם להליכה ולמנוחה,)Black Forest( ושוכן בתוך האזור הכפרי הציורי של פארק הטבע היער השחור
. כמו גם מרפסת או טרסה, מציע חדרים נוחים ומקסימים המעוצבים בסגנון כפרי עם נופים נפלאים, כוכבים סופריור3  בדירוג,המלון
צפיה במיקום
:משוער במפה
 מנות מומחיות מאזור באדן. הכוללת תנור אריחים,Kachelofenstüble האורחים יכולים ליהנות ממזנון ארוחת הבוקר של המלון במסעדת
. מוגשות בערביםFeldberg - Falkau
. והמלון מציע גם שירות עיסוי, סולריום ותא אינפרא אדום, יש סאונה.המלון מציע מגרש משחקים לילדים
. מעליות סקי26- אוטובוס הסקי ללא תשלום עוצר ממש מחוץ למלון ולוקח אתכם ל.תוכלו לחקור את האזור הציורי ברגל או באופניים

http://www.booking.com/hot
el/de/ga-stehaus-behaba1- In a quiet, sunny location cozy houses in Black Forest style. Breakfast room, large lounge with fireplace, TV, large lawn and play area,
4hl.en.html?aid=341598;lab barbecue area. Centrally located between Titisee and Feldberg. Storage facilities for motorbikes and bicycles available. Pets on request.
el=hochSWleaflet&lang=he Bus stop at the house.
&selected_currency=EUR

http://www.booking.com/hot
el/de/fallergmbh.en.html?aid=341598;l
abel=hochSWleaflet&lang=
he&selected_currency=EU
R

https://www.booking.com/ho
tel/de/gasthofstraub.he.html?aid=341598;
label=hochSWleaflet&lang=
he&selected_currency=EU
R

http://www.booking.com/hot
el/de/charlott.de.html?aid=3
41598;label=hochSWleaflet
&lang=he&selected_currenc
y=EUR

צפיה במיקום
:משוער במפה
Feldberg
Altglashütte

[ מספר דקות מהינטרצארטן, מיקום מעולה ליד האחו, המקום נבדק אישית ומתאים במיוחד לזוגות או משפחות קטנות:הערה מקליקו
 שירות ברמה גבוהה, למלון מסעדה מומלצת בחום,]ושאר עיירות דרום היער
The fascinating scenery of the southern Black Forest, its people and their culture, and the traditions of hospitality are our world.
Welcome to the Hotel Faller!
between Hinterzarten and Breitnau expect from us the personal and familiar atmosphere, arrive and feel at home, that's our motto
In our restaurant, as well as on the lovely garden terrace, we offer our generous breakfast buffet in the evening our half board, a five
course menu with 1x a week Themenmenu or a la carte. From 2013,
as part of the half board we offer you daily from 13:00 to 3:00 p.m. our lunch snack
Soothing comfort with all the comforts of a 3 star superior hotel, surrounds you in our spacious rooms and suites.
Unwind in our sauna after a walk (even for private use), log sauna, steam room and solarium. You are welcome to pampered wife Günther
in our massage room with various applications
Our hotel is the ideal starting point both in winter and in summer for hiking and excursions. beautiful mountain bike runs, and Nordic
walking trails, cross-country and downhill skiing in the nearby area, waiting to be discovered by you.

) ובקרבת מקוםBlack Forest(  בלב היער השחור,)Kappel( ) ממוקם בעיירת הספא קפלHotel Gasthof Straub( מלון גסטהוף שטראוב
.)Schluchsee( ) ולאגם שלוכזיTitisee( לאגם טיטיזה
צפיה במיקום
. מרוהטים בסגנון כפרי וכוללים מרפסת פרטית עם נופים מרשימים של היער,החדרים נוחים
:משוער במפה
. אותו תבלו בטיולים באזור הכפרי וביערות שמסביב,מזנון ארוחת בוקר טעים מוגש מדי יום ומציע התחלה אידיאלית ליום
KAPPEL BLACK
. לצד יין איכותי או בירה מרעננת, המוגשות במסעדה הנעימה, תוכלו לטעום מנות ביתיות דשנות,בערב
FOREST
. אטרקציות70- שמעניק כניסה ליותר מ,Hochschwarzwald  מקבלים ללא תשלום את כרטיס, לילות או יותר2 אורחים השוהים בדירות
.חניה ללא תשלום זמינה מחוץ למלון
Our café Charlott (1034 m. Above. Above sea level) is located in the state-approved climatic health resort of Eisenbach, completely away
from traffic, directly by the woods edge in ruihiger location. The house is child and dog friendly. From the terrace you have a magnificent
view of the Swiss Alps. Directly from the house you can take long walks on level paths through the pine forest. By car or public transport
you can reach quickly the nearby Titisee, the Feldberg (1493 asl) or a variety of other destinations. Skiers also get their money. Whether.
On groomed trails (50m from the house) by the magnificent snow fir forest, on the slopes of the nearby Feldberg or the ski lift on site

צפיה במיקום
:משוער במפה
Eisenbach

* הערה
. איננו יכולים להבטיח את נכונות הנתונים והמצב בפועל,ידינו במאמץ רב מרחבי הרשת- מקומות הלינה שמוצעים בטבלה זו נאספו על. על המשתמש לבדוק האם מקום הלינה נותן את הכרטיס הרלוונטי ואת שאר התנאים הרלוונטים לפני ההזמנה. אין לשנות או להשתמש למטרות מסחריות ללא אישור מראש בכתב, כל הזכויות שמורות. כל שימוש במידע מהווה הסכמה לתקנון האתר-

www.היערהשחורגרמניה.com

