
העדכוןסוג המידענושאעמ'
המוזיאון לקרמיקה פתוח רק עד 16:00, ולכן כדי להספיק לבקר בו קחו בחשבוןמסלול 3 יום 1097

יש לצמצם קצת מתוכנית הטיול בבוקר ובצהריים.

164Schweitzer Boot�  אגם טיטי - 
betrieb

סירות פדלים €6/10 לשעה/לחצי שעה, חשמליות €15/28, עם מחירי השכרת סירות
מגלשה €15

164Drubba - מחירי השכרת סירותאגם טיטי

ביולי אוגוסט - תוספת €3 לכל המחיריםדמי כניסהאקשן פורסט165

€21/18/15/12 לגילאי 4-6/לגילאי 7-13/לסטודנט/למבוגר דמי כניסהפארק החבלים פלדברג170

סוף מרץ-תחילת נובמבר 10:00-17:00שעות פתיחה האזנהורן171

175 Seerundfahrten  - שלוך  אגם 
Toth

€9.5/4.5 לילד/למבוגרמחיר לשיט מסביב לאגם

מאי-ספטמברשעות פתיחה אקווה פאן176

סגור בימים ג' וד', גם בחופשת בתי הספרשעות פתיחה המרכז לדגמי רכבות 177

באוטובוס ערוץ ווטאך180 נסיעה  כרטיס  מחיר 
למטיילים ברגל

€6.40/3.20/2 לילד/למבוגר/למשפחה

מעין מקור הדנובה סגור לשיפוצים ואינו נגיש עד קיץ 2015כללידונאושינגן181

במקום: "אפריל-אוקטובר שבת וא' עד 18:00" - צריך להיות: "יולי-שעות פתיחה פארק הציפורים שטיינן182
ספטמבר פתוח עד שעות מאוחרות יותר"

€16/8 לילד/למבוגרדמי כניסהפארק הציפורים שטיינן182

183Downin�  שאואינסלאנד - חברת
sland-Rollerstrecke

€22 לאדםעלות 

€23/19 לגילאי 4-11/לגילאי 12 ומעלהדמי כניסהשטיינואזן פארק184

שעות פתיחה של לשכת המידע סנקט פטר185
לתיירים 

גם ב' 14:00-16:00

€9.50/4/2.50 לילד/למבוגר/למשפחהדמי כניסהמפל טריברג190

פתוח גם בחורף, אבל רק עד לנקודת התצפית הראשונה. המחיר שעות פתיחהמפל טריברג190
בחורף:  €3.30/1.30/0.40  לילד/למבוגר/למשפחה

יש כרטיס משפחתי משולב למוזיאון ולמפל ב-€17.50דמי כניסהמוזיאון היער השחור192

תאריכי  ההתחלה והסיום של העונה משתנים מעט משנה לשנה. שעות פתיחהפארק כל החושים193
ב-2014 הפארק ייפתח ב-30 במרץ ונסגר ב-28 באוקטובר.

תאריכי  ההתחלה והסיום של העונה משתנים מעט משנה לשנה. שעות פתיחההמוזיאון הפתוח של היער השחור194
ב-2014 המוזיאון ייפתח ב-30 במרץ ונסגר ב-2 בנובמבר, ב-2015 

ייפתח ב-22 במרץ וייסגר ב-8 בנובמבר.

€15.80/7.90 לילד/למבוגר, כרטיס אזורי )�Baden-Würמחיר הנסיעהמסילת היער השחור196  הלוך ושוב
temberg Ticket( עולה  €39/35/31/27 לזוג/לשלושה/לארבעה/

לחמישה

198 Trachten צל אם הארמרסבך - 
Shop Zell

ב'-ו' עד 18:15 )אוגוסט-אוקטובר עד 19:00(, שבת עד 16:00שעות פתיחה

פתוח רק עד 16:00 שעות פתיחה של המוזיאון לקרמיקהצל אם הארמרסבך - ֶצֶלר קרמיקה 198

האגם המלאכותי שווארצנבאך - 208
השכרת סירות

€8.5/6/5 לחצי שעה לסירת פדלים/לסירת פדלים משפחתית/מחירים
לסירת מנוע חשמלית

שעות פתיחה של לשכת המידע גרנסבאך209
לתיירים 

בספטמבר-מאי רק עד 16:30

באד וילדבאד - אתר המרחצאות 209
פאלה

 €23.5/19/14.5 לשעתיים/לארבע שעות/ליום שלםמחירים

עדכוני קיץ 2014היער השחור | הטיול כבר בפנים

העדכון סוג המידע  נושא  עמ' 



העדכוןסוג המידענושאעמ'
ה'-א' עד 22:45שעות פעילותבאד וילדבאד - זֹוֶמרֶּברגּבאן209

הסאונות נפתחות ב־13:00 בימים ב'-ו' וב־9:00 בימים שבת א'שעות פתיחהבאד וילדבאד - מרחצאות ויטאל210

כרטיס יומי €20/10/8.5/5.5 לילד עד גיל 14/לזכאים להנחות/דמי כניסהבאד וילדבאד - מרחצאות ויטאל210
למבוגר/למשפחה

שעות פתיחה של לשכת המידע אוברקירך214
לתיירים 

אפריל -אוקטובר ב'-ו' 9:00-17:30, שבת 9:00-12:00, שאר השנה 
ב'-ו' 9:00-17:00

לתולדות 217 המוזיאון   - גנגנבאך 
המשמר

€2/0.50 לילד/למבוגרדמי כניסה

תאריכי  ההתחלה והסיום של העונה משתנים מעט משנה לשנה. שעות פתיחהאירופה פארק218
ב-2014 הפארק ייפתח ב-5 באפריל וייסגר ב-2 בנובמבר.

€41/36 לגילאי 4-11/למבוגרדמי כניסהאירופה פארק218

בפארק נפתח מתחם חדש המבוסס על סדרת הסרטים ארתור כלליאירופה פארק218
והמינימונים

€5 לכל היוםחניהאירופה פארק218

תעריף לאוטובוס מהחניה לארמון ארמון הוהנצולרן222
וחזרה

לכיוון אחד €8/1.1 לילד/למבוגר, הלוך ושוב €3.1/1.6 לילד/למבוגר

הסיור בימים שבת וא' בשעה 16:30 מתקיים רק בקיץ )מרץ-אוקטובר(. סיורים מודרכים באנגליתארמון הוהנצולרן222
שאר הסיורים כמו שכתוב בספר.

כניסה בערב €5, סיור מודרך )בשעות היום( €7דמי כניסהקורהאוס והקזינו230

כרטיס משולב עם מוזיאון פריֶדר ּבּורָדה €13/17דמי כניסההיכל האמנות הממלכתי231

€10/5/12 למבוגר/לגילאי 9-18/לזכאים להנחות, כרטיס משולב דמי כניסהמוזיאון פרידר בורדה232
עם היכל האמנות €13/17

€6/12/15 למבוגר/לזכאים להנחות/לגילאי 12-18דמי כניסהמוזיאון פברז'ה233

/www.stadtwerke-baden-baden.de/merkur-bergbahnכתובת אינטרנטפסגת מרקור233
index.php

שעות פתיחה של לשכת המידע פרייבורג237
לתיירים 

ביוני-ספטמבר ביום א' נפתחת הלשכה כבר ב-10:30 

ג'-ו' 9:30-13:00, 14:30-18:30 שבת 10:00-16:00שעות פתיחהMobile, השכרת אופניים בפרייבורג257

€18/15 לשעה לזכאים להנחות/למבוגר, €23/19 לשעתייםמחיריםסקי-מים באגם טוני258

באפריל סגור ביום ג'שעות פתיחהסקי-מים באגם טוני258

ביום ב' פתוח רק בערב )מ-17:30(שעות פתיחהמסעדת Hermes, שופפהיים265

266 ,Zum Roten Bären מסעדת 
פרייבורג

ב'-שבת 12:00-14:30, 18:00-22:00 )מ-21:30 רק מנות קרות(שעות פתיחה

א' פתוח רק עד 22:00שעות פתיחה Pizzeria Schloßberg, האוזאך267

267Steinwasen Stube בחורף )נובמבר-מרץ( סגור ביום ד'שעות פתיחהמסעדת

267Schaeck’s Adler המסעדה פתוחה בימים ד'-א' בלבדשעות פתיחהמסעדת

בצמוד למסעדה נפתחה חנות נקניקים תחת אותה בעלות, בשם כללימסעדת zur Lillie, טריברג268
Schinkenstrasse

269 ,Le Jardin de France מסעדת 
באדן באדן

ג'-שבת 12:00-14:00, 19:00-21:30, בינואר-פברואר ד'-שבת בלבדשעות פתיחה

10:00-1:00, המטבח פתוח מ-12:00 עד 23:00שעות פתיחהמסעדת Leo's, באדן באדן269

ג' 17:30-22:00, ד'-א' 11:30-14:00, 17:30-22:00שעות פתיחהOsteria Stromboli, באדן באדן269

ביום ב' סגור, ביום ג' פתוח רק בערבשעות פתיחהמסעדת Die Reichstadt, גנגנבאך270

11:30-13:30, 18:00-21:30שעות פתיחה מסעדת Adler, פרוידנשטאט271

לכרטיס שלא כולל את פארק אירופה: אין שינוי. לכרטיס הכולל את מחירכרטיס היער השחור304
פארק אירופה: החל מ-1 באפריל 2014 יעלה הכרטיס €217/62.5/52.5 

לילד/למבוגר/למשפחה

העדכון סוג המידע  נושא  עמ' 
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