רשימת מקומות הלינה הפופולאריים בשנתיים האחרונות באתר .wwwהיערהשחורגרמניה*com.
דירוג פופולריות

שם

מקום ראשון

Hotel Diana

תיאור והערות

קישור לפרטים נוספים >

מיקום :בארנטל-פלדברג (.)Barental-Feldberg
http://www.booking.com/hotel/de/diana.
קיימים מבחר חדרים משפחתיים .העיצוב בסגנון כפרי ,יש גם חדשים משפחתיים ,יש בריכה he.html?aid=341598;label=GR_BF_po
pular_new
ואינטרנט אלחוטי חינם .מסעדה במקום.

שני

Ferienhaus Frei 1
Hinterzarten

מיקום :הינטרצארטן (.)Hinterzarten
מתחם של דירות ,מתאים לקבוצות גדולות ומשפחות של  4-15אנשים .הדירות מאובזרות
במלואן.

https://www.booking.com/hotel/de/ferie
nhausfrey.he.html?aid=341598;label=GR_BF
_popular_new

שלישי

Ferienhaus Schluchsee

מיקום :שלוכזי (.)Schluchsee
מתאים למשפחות עד  7נפשות .בכל הדירות יש מטבח מאובזר ומרפסת .במקום אינטרנט
אלחוטי וחניה חינם.

https://www.booking.com/hotel/de/kurapartment-am=riesenbuhl.he.html?aid=341598;label
GR_BF_popular_new

4

 Gästehaus WeilerhofApartments

מיקום :טודנאוברג (.)Todtnauberg
בית הארחה עם נוף עוצר נשימה של טודטנאוברג .בקתה עם דירות כפריות למשפחות
הכוללת מטבח מאובזר .אינטרנט אלחוטי וחניה חינם.

https://www.booking.com/hotel/de/gast
ehausweilerhof.he.html?aid=341598;label=G
R_BF_popular_new

5

Braviscasa Apartments
Titisee

מיקום :טיטיזי (.)Titisee
דירות נופש מודרניות ומבוקשות במיקום מעולה ,רמה גבוהה ,כדאי להזמין מראש...

https://www.booking.com/hotel/de/apart
menthaus_titisee.he.html?aid=341598;label=GR
BF_popular_new

()5.5

Braviscasa Apartments
Hinterzarten

https://www.booking.com/hotel/de/ferie
מיקום :הינטרצארטן (.)Hinterzarten
nresidenzמבנה חדש ( )2018של אותה חברה בעיירה הסמוכה והמדהימה הינטרצארטן ,כמובן שעדיין
hinterzarten.de.html?aid=341598;label
אינו פופולרי כי הוא חדש ,אבל בטח יהיה בקרוב ולכן נוסיף אותם כאן כבר עכשיו )-:
=GR_BF_popular_new

6

Hotel Classic

מיקום :פאתי פרייבורג 3.5 ,ק"מ מהמרכז .מיקום יחסית שקט בסמוך לחשמלית שמגיעה
ללב העיר .ליד היפר מרקט ענק .נבדק אישית!
מתאים למשפחות .חדרים גדולים עם מרפסת פרטית וארוחת בוקר עשירה.

http://www.booking.com/hotel/de/classi
c.he.html?aid=341598;label=GR_BF_p
opular_new

7

Hotel Charlott

מיקום :העיירה אייזנבאך ( ,Eisenbachדרום היער השחור)
מתאים למשפחות .מלון כפרי בניהול משפחתי ,מקבלים חינם את הכרטיס האדום.

http://www.booking.com/hotel/de/charlo
tt.he.html?aid=341598;label=GR_BF_p
opular_new

8

Best Western Hotel
Hofgut Sternen

9

Gasthaus Löffelschmiede

מיקום :ברייטנאו (מיקום מעולה לטיולי כוכב!!) נבדק אישית!
http://www.booking.com/hotel/de/bestיש מספר חדרים משפחתיים ואפשרות להכנסת מיטות לחדרים ,שייך לרשת המלונות
western-hofgutsternen.he.html?aid=341598;label=GR
המוצלחת  - BEST WESTERNרק בסגנון היער השחור!
_BF_popular_new
המלון שוכן במבנה מסורתי יפהפה ומעוצב בסגנון מודרני .מקבלים חינם את הכרטיס האדום.
מיקום :פלדברג (.)Feldberg
מלון לזוגות ומשפחות מוקף יערות .בשהייה של יומיים לפחות מקבלים את הכרטיס האדום.

https://www.booking.com/hotel/de/gast
hausloffelschmiede.he.html?aid=341598;lab
el=GR_BF_popular_new

10

Action Forest Active
Hotel B&B

מיקום :טיטיזה .מרחק חמש דקות הליכה מהאגם .נבדק אישית!
קיימות מספר יחידות משפחתיות ,מגוונות .עיצוב בסגנון בית כפרי עם חדרי רחצה
מודרניים ,המקום מבוקש מאוד וסמוך לפארק החבלים ,יש במקום חדר כושר ובית ספר
לספורט חורף .מקבלים חינם את הכרטיס האדום .צמוד לפארק אקשן פורסט.

http://www.booking.com/hotel/de/waldl
ust.he.html?aid=341598;label=GR_BF
_popular_new

11

Gästehaus Seewald

מיקום :שלוכזי (.)Schluchsee
דירות ל 2-3נפשות עם מטבחון .חניה חינם ואינטרנט אלחוטי.

https://www.booking.com/hotel/de/gast
ehausseewald.he.html?aid=341598;label=GR
_BF_popular_new

12

Hotel Schlehdorn

מיקום :פלדברג (.)Feldberg
מלון בניהול משפחתי .חדרים מרווחים עם חדרים מרווחים עם מרפסת .מתאים למשפחות.
יש בו ספא עם סאונה ,חדר כושר ,בריכה ועוד .אינטרנט אלחוטי ,חניה ואופניים להשכרה
ללא תשלום .ארוחת בוקר כלולה.

https://www.booking.com/hotel/de/schl
_ehdorn.he.html?aid=341598;label=GR
BF_popular_new

13

Pension Kramer

מיקום :הכפר גראפנהאוזן ( ,)Grafenhausenכ 15-דקות נסיעה מאגם שלוכזה.
http://www.booking.com/hotel/de/pensi
קיימות יחידות משפחתיות .עיצוב בסגנון מסורתי .המקום מציע גם סאונה (ללא תשלום
onנוסף) ,מרכז כושר ,עיסוי ,ספריה ומגרש משחקים לילדים .יש גם כספומט .מקבלים חינם את _kramer.he.html?aid=341598;label=GR
BF_popular_new
הכרטיס האדום .נבדק אישית!

14

Haus Lucia Müller

מיקום :שונוואלד (.)Schönwald
דירות שמתאימות למשפחות עם פינת ישיבה ומטבח .אינטרנט אלחוטי וחניה חופשית.

https://www.booking.com/hotel/de/haus
-lucia_muller.he.html?aid=341598;label=GR
BF_popular_new

15

Best Western Plus
Schwarzwald Residenz

מיקום :טריברג 5 ,דקות הליכה מהמרכז .חלק מרשת  BWהמעולה .נבדק אישית!
מתאים למשפחות .מלון שלושה כוכבים עם ספא ובריכה מקורה ,החדרים והדירות עם
מרפסות ופינת קפה.

http://www.booking.com/hotel/de/schw
arzwaldresidenz.he.html?aid=341598;l
abel=GR_BF_popular_new

רשימת מקומות הלינה הפופולאריים בשנתיים האחרונות באתר .wwwהיערהשחורגרמניה*com.
דירוג פופולריות

שם

16

Herbolzheim
Appartements
Ferienwohnungen

17

Gästehaus Schöneck
Garni

18

Kaltenbach's
Appartements am Titisee

19

Blumbauernhof

תיאור והערות

קישור לפרטים נוספים >

מיקום :הרבולזיים (.)Herbolzheim
ממוקם בכיכר השוק ליד בניין העירייה .דירות מודרניות בגדלים שונים עם מטבח מאובזר,
מתאימות למשפחות או קבוצות גדולות .גישה חופשית לאינטרנט וחניה חינם.

https://www.booking.com/hotel/de/herb
olzheim=apartment.he.html?aid=341598;label
GR_BF_popular_new

מיקום :שלוכזי (.)Schluchsee
בית הארחה בניהול משפחתי במיקום מרכזי הנמצא במרחק של  5דקות הליכה מאגם
שלוכזי ו 11-דקות מהחוף .חדרים/דירות לזוגות/משפחות עם מטבחון .יש בו חדר כושר
וסאונה .אפשרות לארוחת בוקר.

https://www.booking.com/hotel/de/gastehausschaneck.he.html?aid=341598;label=G
R_BF_popular_new

מיקום  :העיירה טיטיזה.
המקום נמצא כ 120-מ' מפארק המים והספא באד פאראדאייס .קיימות יחידות משפחתיות.
עיצוב הוא בסגנון מודרני ,עם מטבח מאובזר הכולל מכונת קפה .מקבלים חינם את הכרטיס
האדום.

http://www.booking.com/hotel/de/kalten
bacha-s-appartements-am_titisee.he.html?aid=341598;label=GR
BF_popular_new

מיקום :גוטאך.
מתאים למשפחות .סגנון חווה כפרית .האתר עצמו כולל מגרש משחקים לילדים ומתקני
ספורט נוספים.

http://www.booking.com/hotel/de/blumb
auernhof_gutach.he.html?aid=341598;label=GR
BF_popular_new

20

Hotel & Restaurant
Sonnenhof & Sonnhalde

מיקום :אולינגן בירקנדורף (-Ühlingen-Birkendorfדרום היער השחור) .מלון בניהול
משפחתי חדרים וסוויטות לזוגות או משפחות .יש במלון בריכה ,סאונה ,שירותי עיסוי ועוד.
חניה ואינטרנט חינם .ארוחת בוקר מוגשת.

https://www.booking.com/hotel/de/sonn
halde.he.html?aid=341598;label=GR_B
F_popular_new

21

Hotel Schwörer

מיקום :לנצרקירש (.)Lenzkirch
קיימות חדרים/דירות לזוג או רביעייה .ארוחת בוקר כלולה במחיר גם כרטיס היער השחור
 Hochschwarzwald Cardבשהייה של  2לילות לפחות.

https://www.booking.com/hotel/de/resta
urantschworer.he.html?aid=341598;label=G
R_BF_popular_new

22

Burg Hotel Feldberg

מיקום :פלדברג (.)Feldberg
מלון עם גישה אל אתר הסקי גראפנמאט  .)Grafenmatt I( 1חדרים לזוג או רביעייה .יש בו
ספא וסאונה .ארוחות בוקר וערב כלולות .גישה חופשית לאינטרנט וחניה פרטית.

https://www.booking.com/hotel/de/burg
feldberg.he.html?aid=341598;label=GR
_BF_popular_new

23

Hotel Saigerhöh

מיקום :לנצקירש (.)Lenzkirch
מלון זוגות עם מרכז ספא וכושר ,סאונה ובית ספר לסקי .ארוחת בוקר מוגשת .אינטרנט
אלחוטי וחניה חינם.

https://www.booking.com/hotel/de/hotel
saigerhoh.he.html?aid=341598;label=G
R_BF_popular_new

24

Gästehaus Behabühl B&B

מיקום :העיירה בארנטאל ( - )Bärentalפלדברג.
מתאים למשפחות .העיצוב בסגנון כפרי ,מקבלים חינם את הכרטיס האדום.

http://www.booking.com/hotel/de/gastehaus-behaba14hl.he.html?aid=341598;label=GR_BF
_popular_new

25

Appartements Waldrose

26

Hotel Hochfirst garni

27

Ferienhaus am
Mattenweg

28

Schwarzwald Parkhotel

https://www.booking.com/hotel/de/appa
מיקום :טיטיזה .על יד האגם.
rtementsדירות לזוג/שלישייה עם נוף ליער השחור .ארוחת בוקר כלולה .חניה חינם .מקבלים חינם את
waldrose.he.html?aid=341598;label=G
הכרטיס האדום.
R_BF_popular_new
מיקום :לנצקירש ( ,)Lenzkirchעשרה ק"מ מאגם טיטיזה.
מתאים לזוגות ומשפחות עם ילד אחד B&B .כפרי משפחתי עם גן גדול ,מקבלים חינם את
הכרטיס האדום.

http://www.booking.com/hotel/de/hochfi
_rst.he.html?aid=341598;label=GR_BF
popular_new

מיקום :הינטרצארטן (.)Hinterzarten
דירות לזוג או רביעייה בלב היער השחור עם מטבח/ון מאובזר .אינטרנט אלחוטי וחניה
חופשית.

https://www.booking.com/hotel/de/ferie
nhaus-am=mattenweg.he.html?aid=341598;label
GR_BF_popular_new

מיקום :קוניגספלד אים שוורצוואלד (.)Königsfeld im Schwarzwald
מלון לזוג או זוג .2+יש בו חמאם וסאונה .ארוחת בוקר כלולה .חניה חינם.

* הרשימה מייצגת את בחירותיהם של האורחים שהזמינו מקומות לינה דרך האתר .איננו יכולים להתחייב על זמינות או כל פרמטר אחר בהזמנה הבאה.
* חלק ממקומות הלינה מציעים את 'כרטיס היער השחור הגבוה' (המכונה בטעות "האדום") .איך רואים בבוקינג אם הוא ניתן במקום הלינה? קראו כאן:
* השימוש במידע ו/או הזמנת לינה מהווים הסכמה לתקנון ותנאי השימוש המופיע באתר .wwwהיערהשחורגרמניה.com.
* הנתונים נמסרים כשירות לגולש ,איננו אחראיים לעסקאות ההזמנה אם יבוצעו כאלו ,ואיננו צד להן או לאספקת השירותים.

.comהיערהשחורגרמניהwww.

https://www.booking.com/hotel/de/schw
arzwaldparkhotel.he.html?aid=341598;label=G
R_BF_popular_new

http://bit.ly/2F7Gfzc

