
© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ

עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש 
שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, אל 

תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

מדריך היער השחור
מסדרת הטיול כבר בפנים

עמודים לדוגמא מתוך הספר

לעמוד הספר באתר העולם
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571438
http://www.haolam.co.il
http://www.haolam.co.il/item/3571438


היער השחור
הטיול כבר בפנים

 תחקיר וכתיבה:
רונן אלטמן קידר 

תכנים נוספים ומפות: 
עינב שקד ואהד שרב, דיוויד מקקצ'ן



מה זאת אומרת הטיול כבר בפנים?

 3    מה זאת אומרת הטיול כבר בפנים?מה זאת אומרת הטיול כבר בפנים? 2    

מה זאת אומרת הטיול כבר בפנים?

הציצו בפרק המשימות, ורשמו 
ביומן מה צריך לעשות מתי.

בחירת מסלול,  עיינו בפרק 
וגלו איזה מסלול מתאים לכם 

ביותר.

מעולה. אז איך זה עובד?

זאת אומרת שאת כל עבודת התכנון כבר עשינו בשבילכם.
זאת אומרת שהספר ידריך אתכם בכל צעד, מהרגע שזרעי הטיול 

נבטו בדמיון ועד העלייה למטוס בדרך הביתה.
זאת אומרת שאתם רק צריכים להחליט מי נוסע ומתי, ולצאת לדרך.

מה זאת אומרת הטיול כבר בפנים?

    2 

עמ' 12-13

עמ' 10-11

עמ' 14-17

עמ' 18-22

עמ' 34-160

עמ' 23-33

חופשה נעימה!
עוד שאלות על המדריך? ראו בעמוד הבא.

ההחלטות,  בפרק  התחילו 
ענו על השאלות ועקבו אחר 

ההפניות למידע נוסף. 1

2

3

4

5

6
היום  הפרק  את  קיראו 
הראשון והיום האחרון וראו 
כיצד המסלולים מתחברים 

לכרטיס הטיסה שלכם.

דפדפו בפרק מיטב האתרים, 
המקומות  שכל  לוודא  כדי 
נכללים  לראות  שתרצו 
במסלול שבחרתם. אם לא - 
אל דאגה. באותו פרק תמצאו 
הצעות לשילוב האתרים הללו 

בכל מסלול.

תוכנית המסלול  קראו את 
תשכחו  ואל  שבחרתם, 
חלופות/ בסעיפי  להציץ 
תוספות, כדי להתאים את 
המסלול ללוח הזמנים שלכם 

ולטעמכם האישי.
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מה זאת אומרת הטיול כבר בפנים?

זה נשמע כמעט כמו טיול מאורגן...
לא בדיוק. לא תצטרכו לשלם אקסטרות על כל דבר. לא תתקעו בחדר עם 
יוספה מנהריה. לא תלכו כאווזים בשורה אחרי מדריך אוחז מטריה. אבל כן 
תהנו מתכנון מקצועי של מסלול הטיול, כן תוכלו להיות רגועים שכל האתרים 
שאתם מתכננים לראות מחר לא ישאירו אתכם בלי אוויר בערב, כן תקבלו 
המלצות על מה שבאמת שווה לראות ולעשות. והעיקר - בערבים תוכלו לצאת 

לבלות במקום לשבת עד 12 בלילה ולתכנן את יום המחרת.

ואם אני דווקא אוהב לתכנן בעצמי?
לא חייבים לעקוב במדוייק אחרי המסלולים. אנחנו לא נעלב. אם אתם לא 
יכולים או לא רוצים להצמד לתוכניות הטיול המוצעות, הספר ייתן לכם את 

הכלים הבאים:
1. בתחילת כל מסלול, וגם בתחילת כל יום, מופיעות הצעות לתוספות, קיצורים 
וחלופות. אם מסלול מסוים ארוך מדי או קצר מדי ללוח הזמנים שלכם, או 

שמתחשק לכם לבדוק אפשרויות נוספות, קיראו שם כדי לבצע התאמות. 
2. אם אתם מעדיפים ליצור מסלול משלכם, שימו לב שהאתרים נסקרים 
בספר בפרק נפרד מפרק המסלולים. לכן, תוכלו לקרוא על כל אתר שמעניין 
אתכם, ובעזרת מפת האתרים המלאה )עמ' 163( לתכנן מסלול חדש. העזרו 
ברשימת האתרים המלאה שלצד המפה )עמ' 162(, בה מופיע גם הדירוג של 

כל אתר, כדי לבחור את האתרים שייכללו במסלול שלכם.

אני נוסע ביולי, והספר יצא לאור בפברואר...
אל דאגה. המדריך מעודכן כל הזמן™. מחבר הספר ממשיך לעקוב אחר השינויים 
 ביער השחור, ולעדכן את המידע שבידינו. לפני צאתכם לטיול, גלשו לכתובת 
haolam.co.il/172 וקבלו את העדכונים האחרונים שכתב. נסעתם ומצאתם 
הבאים  למטיילים  ותעזרו  כתובת  באותה  מהדרך  אותנו  עדכנו   טעות? 

בעקבותיכם. 

 אבל המסלול שבחרתי מתחיל בשטוטגרט,
ואני נוחתת במינכן!

אין בעיה. בספר מופיעים חמישה מסלולי טיולים מלאים, אבל בכך לא נגמר 
התכנון. מה אם אני נוחתת בצהריים? מה אם תחילת המסלול שלי מרוחקת 
ארבע שעות נסיעה משדה התעופה? לכל השאלות הללו יש תשובות בפרק 
ייחודי לסידרה זו: היום הראשון והיום האחרון. כאן מוסבר כיצד להתאים כל 
אחד מהמסלולים לכל אחד מנמלי התעופה הסמוכים לאזור. בנוסף, תמצאו 
באותו פרק הצעות מה לעשות ביום הראשון וביום האחרון של הטיול כדי לשלב 
באופן חלק בין הטיסות לבין המסלולים, לרבות סקירת אתרים מעניינים בדרך. 

מה עם הילדים?
היער השחור הוא יעד מצוין לילדים בכל הגילאים, ומדריך זה כולל שני מסלולים 
שנכתבו במיוחד לטיולי משפחות. כמו כן, בפרק האתרים, תחת כל אתר שעשוי 
להתאים לילדים, הכנסנו סרגל גילאים שיעזור לכם להחליט אם האתר מתאים 

להרכב המשפחתי שלכם. 

למה הפרדתם בין אתרים למסלולים?
קודם כֿל, כדי לחסוך משקל. הרבה אתרים נכללים במספר מסלולים )מקצתם 
בכל המסלולים(, ואם היינו מתארים אותם מחדש בכל מסלול, הספר היה 
תופח כסופגניה זו. במקום זאת, המסלולים מתוארים בצורה קצרה ותמציתית, 
ובכל פעם שמגיעים לאתר, תופיע הפניה לעמוד המתאים בפרק האתרים 

לקריאה נוספת.
יתרון נוסף הוא האפשרות לקרוא את הספר בצורה הפוכה: מהאתרים למסלולים. 
קיראו אודות אתר שמוצא חן בעיניכם, ובכותרת תראו את רשימת המסלולים 
בהם הוא מופיע )כך: 1 2 3 4 5(. במסגרת מידע שימושי על כל אתר, 
מופיע הסימן ��, ולידו הפניה למספרי העמודים בהם נזכר האתר בשאר הספר.ר.

מה מסמלים החצים האפורים בטקסט?
קרה לכם פעם, שקראתם תיאור של כנסיה במדריך טיולים ולא היה לכם 
מושג מה זו אדריכלות רומאנסקית? האמת, גם לנו. בשביל זה המצאנו את 
טיולופדיה. בכל פעם שתראו בטקסט כנסיה רומאנסקית, מסדר פרנציסקני 
או כל מושג חידתי אחר, תמצאו בצמוד לו את ההפניה לטיולופדיה שנראית 
כך: המסדר הפרנציסקני. ראיתם את הסימן? אוצו רוצו בזמנכם הפנוי 

לטיולופדיה, והרחיבו דעתכם בנושא. בסוף הטיול - בוחן פתע.

איפה אוכלים?
בפרק המסלולים, תחת התיאור של כל יום, מצויין היכן כדאי לעשות את הפסקות 
 האוכל, כך שישתלבו בצורה הטובה ביותר בתכנון היום. חפשו את השאלה: 
e איפה אוכלים? בעמוד הפותח בכל יום. בנוסף, בתיאור המסלול עצמו, הבלטנו 
את אזכור המסעדות או הפסקות הצהריים בעזרת סמל הסכין והמזלג e, כדי 

שתוכלו לאתר בקלות את זמני הארוחות.

גם הבילוי כבר בפנים?
בוודאי. מסלולי הטיולים כוללים פעילויות בבוקר ואחרי הצהריים, אבל גם 
הצעות לבילוי בשעות הערב. תיאורי המסלולים מחולקים לקטעים ברורים 

.E ולערב ,N לצהריים/אחה"צ ,M המוקדשים לבוקר
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איך מנווטים לפי המסלולים?
על זה נאמר: השקענו בעזרים טקטיים! בספר יש לא פחות מ-35 מפות: מפה 

לכל יום טיול, מפה לכל סיור הליכה, מפה לכל מסלול, ומפת כל האתרים.
בתיאורי המסלולים תמצאו הנחיות נהיגה מפורטות, המופיעות בצבע אפור 
ומסומנות באייקון d. מומלץ להעזר במפות שבספר ובהנחיות הנהיגה, ולא 
רק לסמוך על ה-GPS, כי במקרים רבים נבחרו מסלולים נופיים ו/או מענייינים 

שהם לאו דווקא הדרך הקצרה ביותר.
המכורים שביניכם )ואנחנו כאלה(, לא יוותרו גם על מפה גדולה, שעליה אפשר 
לשרטט עם מרקר את כל המסלול כבר על שולחן המטבח בבית. המפה עליה 
אנו ממליצים היא מפת מישלן ליער השחור שנמכרת באתר שלנו בהנחה 

.haolam.co.il/171 :לקוראי ספר זה; הכנסו לקישור

אז מה, לזרוק את הג'יפיאס והסמארטפון?
חס וחלילה. בשביל להגיע מנקודה א' לב', אין כמו מכשיר GPS או אפליקציית 
ניווט בטלפון החכם. סידרת הטיול כבר בפנים™ מותאמת לניווט דיגיטלי 
מכיוון שכל אתר כולל כתובת מדוייקת להקלדה ו/או קואורדינטות להזנה 
ל-GPS. לקחתם לטיול טלפון חכם או טאבלט? על כל מפה בספר מופיע 
QR Code שאותו תוכלו לסרוק כדי להגיע לגירסה מקוונת של אותה מפה 
)כדי להמנע מעלויות גבוהות, רצוי להצטייד בכרטיס SIM מקומי או בפיתרון 

גלישה אחר - ראו עמ' 305(.

קצת נסחפתם עם הצבעים, לא?
מעבר לססגוניות המתפרצת )כפיים למעצבת!(, לצבעוניות יש גם סיבה. כל 
מסלול קיבל משפחת צבעים משלו )כחולה, ורודה, כתומה, ירוקה, סגולה(. 
בתוך כל מסלול, כל יום קיבל גוון ייחודי משלו, ששייך לאותה משפחה. כך 
תוכלו להבחין בקלות בין המסלולים, ובתוך כל מסלול - להבחין בין הימים. 
פרקים שמתקשרים לכל המסלולים, מסומנים בכל חמשת הצבעים גם יחד, 

ופרקי המידע קיבלו את המשפחה האדומה.

ואיך מוצאים בספר אתר או יישוב מסויים?
בסוף הספר מופיעים שני אינדקסים: האחד מסודר לפי א"ב עברי, כדי שתוכלו 
למצוא שם אתר שבו נתקלתם תוך כדי קריאת הספר )או מקורות אחרים בשפה 
העברית(. השני מסודר לפי א"ב לועזי, כדי שתוכלו למצוא שמות שראיתם על 

שלטים, מפות או כל מקור לועזי אחר.

לפני עשר שנים נסענו לקנדה לטיול משפחתי בקרוואן. ידענו שננחת בקלגרי, 
נטייל 25 ימים ונמריא בחזרה מוונקובר. מה נעשה בדרך היה חבוי עדיין בין ערפילי 
הרוקי. במטוס פתחתי את מדריך הטיולים לקנדה, שהוצאנו לאור זמן מה לפני כן. היה בו אוצר 
בלום של מידע באריזה קומפקטית של 960 עמודים. קראתי בעניין באיזו שעה נפתחים המעיינות 
החמים של בנף, ואפילו מה טמפרטורת המים. אבל בשום מקום בספר לא מצאתי את הטיול שלנו. 
מה כדאי לראות ועל מה אפשר לוותר? איך להכניס הכל למסגרת הזמן? באיזה מסלול הליכה 

תואם יתיישב בצד הדרך ויגיד שמשעמם ורוצה הביתה?

מבולבל מהשפע )והמום יעפת( נכנסתי לסניף המקומי של מועדון המכוניות האמריקאי. היועצת 
נתנה בי מבט מבין. "25 יום? בוא ואמליץ לך על מסלול מצוין". היא פתחה מפה ושירטטה במרקר 
צהוב קו עקלתוני בתוך ים האגמים, הקרחונים, היערות והחופים. לא עברו אלא תשע שעות נוספות 

של התארגנות בקרוואן ויצאנו לדרך!

המפגש ההוא המחיש לי שמדריכי נסיעות צריכים 
להיות כתובים אחרת, ובשנים שחלפו מאז ההרגשה 
 .Black Forest רק התחדדה. היכנסו לגוגל וחפשו
בפעם האחרונה שניסיתי, היו שם 225 מליון תוצאות. 
כלומר מידע לא חסר שם בחוץ. מה שחסר הוא 

יועץ לי גוץ לי, שיטווה את כל הקש הזה לזהב.

אנחנו משיקים את סידרת מדריכי הטיולים הזו 
בהתרגשות, ומקווים שהיא תהיה עבורכם אותו 

יועץ קסמים, שחקר ובדק מאות אתרים, כתב והשלים, עד שהוקוס פוקוס: הטיול כבר בפנים™.

בספר שלפניכם חמישה מסלולי טיולים, המאפשרים לחוות את היער השחור בקיצור או בניחותא, 
עם כל המשפחה או עם זוג חברים, ואפילו מסלול למתקדמים, שכבר היו כאן פעם, ורוצים לחזור 

לסיבוב שני.

 מחידושי הסידרה: פרק היום הראשון והיום האחרון - מחבר את המסלולים לנמלי התעופה. 
כלים לתכנון הטיול - החלטות, משימות ובחירת המסלול. היום על המפה - מפה לכל טיול ולכל 
יום עם סימון המסלול וכל האתרים. טיולופדיה - השליף האולטימטיבי למטייל. מסלולי הליכה 

בערים - כפי שלא עוצבו מעולם.

ובחזרה ליועצת החביבה שלנו מתחילת הסיפור. האם בסופו של דבר נסענו בדיוק לפי המסלול 
שציירה? כמובן שלא. יצאנו לדרך בדיוק בכיוון ההפוך, כי הדודה מקלגרי סיפרה לנו על מוזיאון 
דינוזאורים שאסור להחמיץ. בדרך מצאנו פלג שקרא לנו לטייל על גדותיו, וחוות תפוחים שקרצו 
מבין העצים, ופארק אגדות ילדים היפה ביותר בעולם, שהביקור בו תפח משעתיים ליום שלם. 
וכך נסענו לנו עם המפה המסומנת, קיצרנו כאן והארכנו שם, ויצרנו את הטיול שלנו, החד פעמי, 

היחיד והמיוחד.

וזאת גם המלצתנו לכם: הטיול כבר בפנים™ מגיש הצעות של מומחים לטיולים יפים ואפשריים 
ביער השחור. קחו אותו לדרך, אבל אל תפחדו לסטות ממנה: אל המסעדה שלכם, אל שביל היער 
שכף רגל אדם לבן טרם דרכה בו הבוקר, ואפילו אל יום הבטלה המתוק בצימר, עם טורניר הטאקי, 

שהוא, ודווקא הוא, יהפוך את הטיול לזיכרון משפחתי מתוק.

טיול מהנה,  

אהד שרב  

למה הטיול כבר בפנים™?

         האם בסופו של דבר נסענו 
בדיוק לפי המסלול שציירה? 

כמובן שלא. יצאנו לדרך בדיוק 
בכיוון ההפוך...
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תוכן העניינים

תכנון
בין אם קיבלתם החלטה של 
הרגע האחרון לקחת דיל ולנסוע 
אתם  אם  ובין  יומיים,  בעוד 
רוקמים את חלום החופשה מאז 
הקיץ שעבר - השלב הראשון 

בכל טיול הוא התכנון.

זה השלב שבו אתם מפנטזים, מתכננים, 
מתכוננים ומתחילים להתרגש )ולפעמים 
- להתייאש(. כדי לחסוך לכם את שלב 

הייאוש, מגיע שער התכנון, ובו:

שאלו את עצמכם את כל השאלות הבסיסיות 
את  למצוא  לכם  נעזור  ואנו  הטיול,  אודות 
התשובות: מי נוסע, מתי, לכמה זמן, איך וכמה 

זה יעלה?

פתחו יומנים ורישמו מה צריך לעשות ומתי.

1 החלטות          

3 בחירת מסלול

4 מיטב האתרים    

קראו מידע ראשוני אודות המסלולים השונים 
בספר, וקבלו המלצה באיזה מסלול לבחור.

 2 משימות    

עברו על רשימת האתרים הכי טובים ביער 
במסלול  מופיעים  הם  אם  ובידקו  השחור 

שבחרתם, או כיצד ניתן לשלבם במסלול.

עמ' 10-11

עמ' 12-13

עמ' 14-17

עמ' 18-22

תוכן העניינים

מקרא למפות המסלולים

טיול......................................... 23

יום ראשון ויום אחרון............................. 24
מסלולים

מסלול 1....................................... 34
מסלול 2....................................... 56
מסלול 3....................................... 82
מסלול 4..................................... 116
מסלול 5..................................... 142

אתרים
דרום היער השחור.................... 164
183 ............................. אזור פרייבורג
188 ................... מרכז היער השחור
צפון היער השחור...................... 202
דרך היין של באדן...................... 212
218 .................. בשולי היער השחור
224 ................................... באדן באדן
236 ....................................... פרייבורג
מחוץ ליער השחור................... 247

9 ........................................... תכנון

10 ................................................... החלטות
משימות.................................................... 12
בחירת מסלול......................................... 14
מיטב האתרים........................................ 18

255 ...................................... מידע

פעילויות................................................ 256
מסעדות................................................ 259
מגורים................................................... 273
טיולופדיה............................................. 283
מידע שימושי....................................... 304

  
 314 ........................... אינדקס עברי
אינדקס לועזי........................... 318 
על המחבר............................... 320

שטחים סמלים כבישים וקווים

שמות וטקסטים

אזור מומלץ ללינה 
לפי היום במסלול

קוד לסריקה 
למפה מקוונת 

של המסלול מס' היום במסלול

פארק
מבנים
אגמים

מדינה
אזור
עיר

עיירה גדולה
עיירה קטנה

תוואי נוף
מים
מים

שמורה

מפל
עתיקות

אתר
רכבל/פוניקולר

לשכת מידע
נמל תעופה

עיר
עיירה גדולה
עיירה קטנה

הר

מספרי כבישים

צומת

אתר מחוץ למפה

אתר במסלול

כיוון מסלול

מנהרה

אוטוסטרדה

כביש ראשי
כביש מהיר
כביש משני
כביש צדדי

מסילת רכבת
קו חוף/נהר

גבולות

כניסה
למנהרה

2

Country
REGION
City
Large Town
Small Town
Physical/Island
Water Large
Water Small
Reserve

שער התכנון

    8 
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ומספרם  הנוסעים  הרכב  על  ההחלטה 
הטיול  מסלול  לבחירת  מאוד  חשובה 
ולהזמנת מקומות הלינה ואמצעי התחבורה. 
 )275 )עמ'  השחור  ביער  הנופש  דירות 
מתאימות מאוד למשפחה גרעינית )זוג הורים 
ואחד עד ארבעה ילדים(, אבל אם נוסעים 
 בקבוצה גדולה יותר )משפחה מורחבת 
בבתי  ללון  עדיף  משפחות(  מספר  או 
 ההארחה )עמ' 275(, שם יש יותר מקום. 
בכל מקרה כדאי להזמין את מקום הלינה 
לנוסעים  מראש.  האפשר  ככל  מוקדם 
בקבוצה גדולה כדאי גם להתעניין בשכירת 

מיני־ואן.

שלושת המצרכים הבסיסיים בסל הטיול 
ליער השחור הם טיסה )ראו  עמ' 308(, רכב 

)ראו עמ' 310( ומקום לינה )ראו עמ' 273(. 
מסלול 1 במדריך זה מבוסס על מקום 
לינה אחד )טיול כוכב( ולכן מתאים גם 
לדיל שבו ניתן לרכוש את כל הרכיבים 
נכון את  יחדיו. עם זאת, חשוב לבחור 
מקום הלינה: אם אתם שוקלים לרכוש 
דיל ולבחור במסלול זה, חפשו חבילה 
הכוללת לינה באזור טיטיזה/טוטנאו/
בעיר  שנייה(  )בעדיפות  או  פלדברג, 
חבילות  על  ממליצים  איננו  פרייבורג. 
הנמכרות כ'חופשה ביער השחור' וכוללות 
הממוקמת  דונאושינגן,  בעיירה   מלון 
בפאתי היער, באזור לא הררי ולא מלהיב, 
הרחק מאתרי הטיול העיקריים. שאר 
המסלולים כוללים לינה בשני מקומות 
לדילים  מתאימים  אינם  ולכן  יותר,  או 

הכוללים לינה.

התשובה היא כמעט תמיד כן. רכב פרטי 
הוא הדרך הנוחה ביותר לטייל ביער השחור, 
ברכבת  נגישים  אינם  רבים  מקומות  כי 
והאוטובוסים אטיים ויוצאים בתדירות נמוכה, 
בייחוד בימים שבת וא'. הנסיעה ברכב פרטי 
גם מאפשרת לעצור ולצלם לאורך הדרכים 
הנופיות, בחנויות־האיכרים או בכל מקום 
שמעניין אתכם. רכב פרטי נדרש גם כדי 
להשלים ביעילות את רוב המסלולים הכלולים 
במדריך זה. עוד על שכירת רכב ראו עמ' 310.  

בראשית כל מסלול בספר )תחת מאפייני 
התקציב  של  הערכה  תמצאו  המסלול( 
הדרוש )בדרך כלל לזוג. בטיולי משפחות 
- למשפחה עם שניים, שלושה, או ארבעה 
ילדים(. תמיד יופיעו שתי אפשרויות: חוסכים 
ומתפרעים. החוסכים ילונו במקומות צנועים 
יחסית, יבקרו באתרים בתשלום בלי הפרזה 
וישלבו אכילה במסעדות עם הכנת ארוחות 
עצמאית. המתפרעים ילונו במלונות או בבתי 
הארחה עם ארוחת בוקר, יכנסו לאתרים 
ויסעדו את ליבם  בתשלום ללא הגבלה 
א-לה-קרט. כמובן שמדי פעם יוכלו החוסכים 
להתפרע והמתפרעים לחסוך, והתקציב 

הסופי ישתנה בהתאם.

במדריך זה מוצעים חמישה מסלולי טיול 
שונים באורכם ובאופיים. כדי לדעת איזה 
עיינו בפרק  ביותר,  מסלול מתאים לכם 

בחירת המסלול )עמ' 14(.

בחורף )נובמבר-מרץ( קר ומושלג ביער 
השחור, ואתרים רבים סגורים או בלתי־

נגישים. מוקדי העניין היחידים בתקופה זו 
הם עונת הסקי הקצרה )דצמבר-פברואר( 
בנובמבר-  )299 )עמ'  חג־המולד  ושוקי 
דצמבר. חשוב לדעת שאתרי הסקי ביער 
השחור אינם מתעלים לרמתם של האתרים 
בהרי האלפים, ולכן האזור פחות מומלץ 

לחופשת סקי. 
באפריל ובמחצית השנייה של אוקטובר 
הנסיעה ליער השחור היא בגדר הימור: 
אתם עשויים ליהנות ממיעוט התיירים אבל 
גם עלולים להיקלע למזג־אוויר קר ואפור. 
למשפחות עם ילדים לא מומלץ לבקר באזור 
בחודשים אלה, כי הרבה אתרים מפתים 
)כגון מגלשות הרים, פארקי חבלים ושבילים 
להליכה יחפה( עדיין סגורים או פתוחים רק 

באופן חלקי. 
התקופות המומלצות ביותר לטיול ביער 
השחור הן האביב )מאי-יוני( והסתיו )המחצית 
השנייה של ספטמבר ותחילת אוקטובר(. 
בתקופות אלה מזג האוויר נעים יחסית והכל 
כבר פתוח, אבל יש הרבה פחות תיירים 
מאשר בשיא הקיץ. בסתיו תוכלו גם ליהנות 

מצבעי השלכת המרהיבים. 
בשיא הקיץ מוצף היער השחור במטיילים, 
בייחוד במהלך חופשת בתי הספר )בדרך 
כלל מסוף יולי ועד תחילת ספטמבר(, 
למוקדי  ארוכים  בתורים  תיתקלו  ואז 
העניין ובאתרי טבע צפופים והומי אדם. 
מזג האוויר בקיץ חמים ועשוי אף להיות 
חם ממש, אבל יש גם ימים שבהם יורדים 
)ביער השחור מתפזרים  גשמים עזים 
השנה,  ימות  כל  פני  על  המשקעים 
דווקא  היא  ביותר  הגשומה   והתקופה 

הקיץ(. 
ביער  מתקיימים  הסתיו  ועד  מהאביב 
השחור אירועים רבים ומגוונים, וכמעט 
מדי שבוע מתקיימים ירידים מקומיים, 
פסטיבלי יין )עמ' 300( ואירועים נוספים. 
למידע עדכני, היכנסו לאתר של לשכת 
www.blackforest-( התיירות האזורית
tourism.com( או עקבו אחרי המידע 
 .)haolam.co.il/172( שלנו  השוטף 
פרטים על חגים וחופשות ביער השחור, 

ראו בעמ' 306.

השחור  ביער  העניין  מוקדי  ריבוי  בשל 
ומרחקו היחסי של האזור מנמלי התעופה 

מי נוסע?

עצמאי או חבילה?

לשכור רכב?

כמה כסף?

איזה מסלול?

מתי לנסוע?

לכמה זמן?

אם כבר החלטתם על חופשה ביער השחור, 
- חפשו את  לא  הבא. אם  לסעיף  עברו 

עצמכם ברשימה הבאה:
למי כן? היער השחור מתאים הן לחופשה 
משפחתית והן לטיול רומנטי בין עיירות 
ציוריות בחיק הטבע. משפחות עם ילדים 
בכל הגילאים, חובבי אוכל ויין, מי שאוהבים 
ללכת ברגל ומי שמעדיפים להתפנק בספא 

– כולם ימצאו כאן את מבוקשם.
למי לא? היער השחור אינו יעד אידיאלי למי 
שרוצה להיעלם בעיר הגדולה ולהתבשם 
בתרבות אורבנית. חובבי האמנות יאלצו 
להסתפק במוזיאון או שניים ובאדריכלות 

כנסייתית וכפרית.

החלטות

העיקריים, אין טעם לנסוע לכאן לתקופה של היער השחור?
פחות מארבעה ימים. אפשרות קורצת היא 
לטוס למינכן בטיסת צ'רטר )פעם בשבוע( 
ולבלות באזור חמישה־שישה ימים, שעשויים 
מלאת־ משפחתית  לחופשה  להספיק 
פעילות. עם זאת, כדי להכיר לעומק את 
היער השחור, את נופיו ואת עיירותיו, כדאי 
להקדיש לביקור שמונה־תשעה ימים ולעשות 
אותו בנחת. אם אתם מתכננים חופשה 
ארוכה אף יותר, כדאי לשלב את הנסיעה 
ליער השחור בביקור באתרים המרתקים 

שסביבו )עמ' 247(.
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משימות
בין אם אתם מתכננים 
ביער  החופשה  את 
השחור כבר חודשים 
ובין אם החלטתם על 
הנסיעה ברגע האחרון 
ולפי הדיל המשתלם 
ביותר, יש כמה דברים 
שכדאי לארגן מראש. 
הרשימה  על  עברו 
להלן כדי לוודא שלא 

שכחתם דבר.

חודשים  ארבעה 
לפני הטיול

הזמנת כרטיסי טיסה
מכיוון שביער השחור עצמו אין 
נמל תעופה בינלאומי, בחירת 
נוחתים  שבו  התעופה  נמל 
היא החלטה חשובה. לנוסעים 
בעונת התיירות מומלץ להזמין 
את כרטיסי הטיסה מוקדם, כי 
מחירי הטיסות מאמירים וטיסות 

הצ'רטר מתמלאות. 
מידע על טיסות ליער השחור 
ראו בפרק מידע שימושי )עמ' 
308(. מידע על נמלי התעופה 
השחור  ליער  מהם  וההגעה 
ראו בפרק היום הראשון והיום 

האחרון )עמ' 24(.

הזמנת מקומות לינה
גם  השחור  ביער  יש  כי  אף 
מלונות, בדרך כלל עדיף )בעיקר 
למשפחות( ללון בדירת־נופש או 
בבית־הארחה בנוסח בד־אנד־

ברקפסט. המקומות המבוקשים 
מתמלאים מוקדם, ולכן מומלץ 
מידע  מראש.  מקום  להזמין 
והמלצות על מקומות לינה ראו 

בפרק מגורים )עמ' 273(.

ים  חודש־חודשי
לפני הטיול

הזמנת רכב
ביער השחור מומלץ להתנייד 
ברכב שכור. אם יש לכם בקשות 
או צרכים מיוחדים כדאי להזמין 
את הרכב מוקדם כדי לוודא 

שיהיה במלאי )עמ' 310(.

בדיקת תוקף הדרכון
לוודא שכל הדרכונים  חשוב 
תקפים לפחות עד חצי שנה 
אחרי הנסיעה. כדאי לעשות זאת 
מוקדם כדי להספיק להאריך 
את תוקף הדרכון או להנפיק 

חדש בזמן.

קניית מפה
לצד ה-GPS או אפליקציית 
לקנות  ממליצים  אנו  הניווט, 
גם מפת נייר, הן לצורך גיבוי 
חיבור  אין  שבהם  במצבים 
ביער  למדי  )נפוץ  אינטרנט 
השחור!(, והן כדי שתוכלו לקבל 
תמונה מלאה של האזור )מידע 

נוסף ראו בעמ' 307(.

שבוע לפני הטיול
קניית כרטיסי הנחה

כרטיסי ההנחה המוצעים ביער 
לכם  לחסוך  עשויים  השחור 
כסף, ואם תחליטו לרכשם, עדיף 
לעשות זאת מראש באינטרנט 

)עמ' 308(.

טלפון ואינטרנט
כדי לחסוך זמן וכסף, מומלץ 
 Sim לקנות בישראל כרטיס 
בינלאומי ו/או חבילת גלישה 

)עמ' 305(.

ביטוח נסיעות
הפעילו את ביטוח הנסיעות לפי 
ההנחיות באתר חברת כרטיסי 
האשראי שלכם או רכשו ביטוח 

נסיעות עם כיסוי מקיף יותר. 

הזמנת כרטיסים למופעים 
לצפות  מתכננים  אתם  אם 
במופע תיאטרון, מחול או אופרה 
בתיאטרון העירוני של פָרייּבּורג 
)עמ' 244( או בהיכל המופעים 
 ,)235 )עמ'  ּבאֶדן־ּבאֶדן  של 
מומלץ להזמין כרטיסים מראש 
האינטרנט  אתרי  באמצעות 

המתאימים.

יומיים לפני הטיול
רכישת מט"ח

מומלץ להגיע עם אירו במזומן, 
כי ברוב האזורים הכפריים לא 

מקבלים אשראי )עמ' 304(.

צ'ק־אין באינטרנט
רוב חברות התעופה מאפשרות 
באינטרנט.  צ'ק־אין  לבצע 
השירות ניתן בדרך כלל החל 
הטיסה.  לפני  שעות   24 מ־
לאתר  היכנסו  לפרטים, 
האינטרנט של חברת התעופה.

אריזה
אל תשאירו את האריזה לרגע 
להיות  יכול  תמיד  האחרון. 
שיחסר משהו, וכדאי שזה יתגלה 

כשיש עדיין זמן לקנות חדש. 
במזוודות  מקום  השאירו 

למתנות ולקניות.
עיינו בתחזית באינטרנט כדי 
להחליט אלו בגדים לארוז. אל 
תשכחו ספר לטיסה וצעצועים 
לשעשע את הילדים בנסיעות 

ובזמני ההמתנה.
קחו מטענים לטלפון ולמחשב 
לשקעים  מתאם  וכן  הנייד, 
חשוב לדעת  המקומיים )ראו 

בעמ' 306(.
קחו איתכם תכשיר נגד יתושים, 
תרופות  משמש,  הגנה  קרם 
וכמה  נוטלים  מרשם שאתם 
נפוצות ללא מרשם  תרופות 

)לכאבי ראש, הצטננות וכד'(.

רגע לפני שיוצאים: 
האם זכרתם...

נים 	  הדרכו את  לקחת 
וכרטיסי הטיסה?

להדפיס את הכתובות ופרטי 	 
מקומות  של  ההתקשרות 
הלינה ושל החברה להשכרת 
אותם  לשמור  ו/או  רכב, 

בטלפון הסלולרי?
לסגור את ברז הגז במטבח?	 
לקחת איתכם את המדריך 	 

הזה?
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המסלולים הם ליבו של ספר זה. בחירת המסלול היא הצעד הראשון והחשוב ביותר בתכנון הטיול. 
כדי לעזור לכם למצוא את המסלול המתאים ביותר, הציצו קודם כל בתרשים הזרימה בעמוד 

ממול. אחר כך קראו את תיאורי המסלולים בעמוד הבא, והשוו את המפות שלהם.

אם המסלולים המוצעים אינם תואמים בדיוק את רצונותיכם ואת הזמן העומד לרשותכם - אל 
דאגה. בחרו את המסלול המתאים לכם בקירוב, ועיינו בסעיף שינויים וחלופות בתחילת פרק 
המסלול כדי להתאים אותו בדיוק לצרכיכם. זכרו שגם בתחילת התיאור של כל יום ויום במסלול 

מופיעות הצעות לחלופות, קיצורים ותוספות, כך שתוכלו לבצע התאמות נקודתיות.

אחרי שבחרתם מסלול, אל תשכחו לקרוא את פרק מיטב האתרים, כדי לוודא שכל האתרים שאתם 
רוצים לראות נמצאים במסלול שלכם. אם אתר מסויים ברשימה אינו נכלל במסלול שבחרתם, 
הציצו בסעיף שילוב במסלולים אחרים תחת אותו אתר, וקראו כיצד ניתן לכלול גם אותו במסלול.

עדיין לא בטוחים? מעוניינים במסלול ייחודי שייתפר עבורכם במיוחד )בתשלום(? ראו פרטים באתר 
.haolam.co.il/170 שלנו, בכתובת

בחירת המסלול

 1 חופשה בדרום: מסלול
בסיסי למשפחות עמ' 34

��� חמישה ימים מתאים לחופשה של 6-7
ימים )כולל ימי טיסה(, למשל לטסים בטיסת 

צ'רטר למינכן.

2 הכל כלול: מסלאול מקיף 
למשפחות עמ' 56

�� תשעה־עשרה ימים מתאים לחופשה של 
10-12 יום )כולל ימי טיסה(.

3 המסלול המקיף
�� שמונה ימים מתאים לחופשה של 9-10 

ימים )כולל ימי טיסה(.

מטיילים 
עם ילדים?

יש לכם
פחות משבוע?

יש לכם
פחות משבוע?

אוהבים 
טיולים 
ברגל?

מסלול 3 
המסלול
המקיף

מסלול 4 
דרכים
צדדיות

מסלול 5 
על קצה
המזלג

שילוב 3+4  

מסלול 2 
מקיף

למשפחות

פעם 
ראשונה 

ביער השחור?

כן לא

כןלא

כןלא

מסלול
3

מסלול
4

מסלול 1 
בסיסי 

למשפחות

4 דרכים צדדיות עמ' 116
��� חמישה ימים מתאים לחופשה של

שישה־שבעה ימים )כולל ימי טיסה(.

5 על קצה המזלג עמ' 142
�� ארבעה ימים מתאים לחופשה של 5-6 

ימים )כולל ימי טיסה( או לשילוב בטיול ארוך 
יותר.

שילוב בין מסלול 3 ו־4
�� שישה-תשעה ימים מתאים לחופשה של 

שבעה-עשרה ימים )כולל ימי טיסה(.  
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המקומות הכי שווים, האתרים הכי מעניינים, החוויות הכי מלהיבות - בחרנו את כל מה שבשבילו 
שווה להגיע ליער השחור. עבור כל אתר מצויין באיזה מסלולים הוא נכלל, אבל אם בחרתם במסלול 

אחר - אל דאגה. הוספנו הסברים כיצד ניתן לשלב את האתר גם במסלולים אחרים.

ּבאֶדָּפָרדיס

פרייּבּורג

המוזיאון הפתוח של היער השחור

אירופה פארק

עמ' 236

עמ' 194

עמ' 218

זוז הצידה, דיסני - יש פארק שעשועים חדש ביבשת. הרבה אחרי שתחזרו 
מהטיול ימשיכו ילדיכם להעלות זיכרונות מרכבות ההרים המסחררות, 

ממתקני־המים ומהמופעים.
שילוב במסלולים אחרים: הפארק שוכן כחצי שעה נסיעה מפָרייּבּורג, ומומלץ להקדיש לו יום 
שלם. אם אתם אוהבים פארקי שעשועים תוכלו להוסיף ביקור באירופה פארק למסלולים 

3 )לפני או אחרי היום הרביעי(, 4 )אחרי היום השלישי( או 5 )אחרי היום השני(.

2 1

איך לא חשבו על זה קודם? גם פארק מים עם מגלשות מלהיבות לילדים, 
גם בריכה חמה ענקית וסאונות מהבילות למבוגרים. הכל מאורגן טיפ־טופ 

ואפילו המחירים לא בשמיים. שיא הפינוק. 

 צריח הכנסייה היפה בעולם מתנשא מעל שוק איכרים תוסס, תעלות 
צרות זורמות בצד הכביש ועשרות בתים עתיקים לאורך הסמטאות 
המקסימות – זוהי פָרייּבּורג, בירת היער השחור, שרבים כבר התאהבו 

בה, ואולי עכשיו תורכם.
שילוב במסלולים אחרים: כדי לשלב קפיצה לפרייבורג במסלול 4, סעו לעיר ביום השלישי 

)אחרי הביקור בגּוטאך(, והמשיכו למחרת לאזור אגם טיטי.

5 3 2 1 מיטב האתרים

לא עוד מוזיאון משמים אלא כפר שנראה כאילו עבר במכונת זמן, עם בתים 
המרוהטים עד הפרט האחרון והדגמות של עשרות מלאכות מסורתיות 

)מטוויית קש ועד ייצור שנאפס(. חוויה ייחודית לילדים ולמבוגרים.
שילוב במסלולים אחרים: ניתן לשלב ביקור במוזיאון במסלול 4, אם בוחרים בחלופה 

השנייה בסעיף שינויים ותוספות שבתחילת תיאור המסלול )עמ' 118(.

5 3 2 1

1 2 3 4 5עמ' 166
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הקזינו של ּבאֶדן־ּבאֶדן

ֶגנֶגנּבאך
מגלשות־הרים

דרך הפסגות של היער השחור

נוף מרהיב מתגלה מאחורי כל עיקול בכביש המתפתל על גב הרכס, 
בין מלונות־ספא ואתרי סקי. הוסיפו לכך אגמים, מסלולי הליכה ומרכז 
הרפתקאות למשפחות ותקבלו דרך נהדרת לחצות את היער מדרום 

לצפון )וחזרה(.
שילוב במסלולים אחרים: היום השני של מסלול 4 כולל נסיעה של כשני ק"מ לאורך 
דרך הפסגות; ניתן לוותר על תוכנית אחר הצהריים באותו יום ולהמשיך צפונה לאורך 
הדרך. דרך הפסגות מתחילה בפרֹויֶדנשטאט, השוכנת כשעה וחצי נסיעה מטיטיֶזה, ולכן 

ניתן לשלב אותה במסלול 1 רק אם מוסיפים יום טיול מלא בהתחלת הטיול או בסופו.

ג'יימס בונד היה מרגיש בבית בקזינו האלגנטי ביותר באירופה, במבנה 
ניאו־קלאסי שנראה מבפנים לא פחות טוב מאשר מבחוץ. חובה לחובבי 

הרולטה, אבל לא רק להם.
שילוב במסלולים אחרים: כדי לשלב את הקזינו במסלול 4, הוסיפו יום טיול בּבאֶדן־ּבאֶדן 
)כמו היום הראשון במסלול 3( לפני תחילת הטיול או בסופו. קזינו אינו מקום לילדים, 
אבל אם תלונו בּבאֶדן־ּבאֶדן בתום היום התשיעי של מסלול 2, ויש מי שישמור על הילדים 
בחדר במלון, תוכלו לצאת לבלות. ּבאֶדן־ּבאֶדן מרוחקת כשעתיים נסיעה מטיטיֶזה, לכן 

קשה לשלב את האתר במסלול 1.

הפנינה של היער השחור. בתים מסורתיים עם שלד קורות־עץ, סמטאות 
ציוריות, כנסייה מפוארת והיסטוריה יהודית נדחקים לעיירה אחת. ועוד 

לא הזכרנו את המיקום, בעמק מקסים בלב דרך היין של ּבאֶדן.
שילוב במסלולים אחרים: העיירה מרוחקת כחצי שעה נסיעה מגּוטאך וניתן להוסיף יום 
טיול בה ובסביבתה למסלול 2 )אחרי היום השמיני(. במסלול 4 תוכלו לוותר על תוכנית 
אחר הצהריים של היום השני ולנסוע מאֹוֶּפָנאּו לֶגנֶגנּבאך )40 דקות(. ֶגנֶגנּבאך מרוחקת 
כשעה וחצי נסיעה מטיטיֶזה ואינה מעניינת במיוחד לילדים, ולכן אין טעם לשלב ביקור 

בעיירה במסלול 1.

דמיינו שאתם גולשים במורד הר ירוק, בפיתולים מסמרי־שיער, אבל 
יכולים להאיץ ולהאט כרצונכם... במגלשות־ההרים )רֹוֶדלּבאן( הפועלות 
בקיץ באתרי הסקי של היער השחור יהפוך החלום הזה למציאות מרגשת.
שילוב במסלולים אחרים: מגלשת־ההרים האֶזנהֹורן )עמ' 170( סמוכה למפל טֹוטָנאּו 
)עמ' 171(; תוכלו לבלות בה לאחר הביקור במפל, ביום החמישי של מסלול 3 או ביום 
השני של מסלול 5. כדי לכלול מגלשת הרים במסלול 4, בקרו במגלשת ההרים של 
גּוטאך )עמ' 195( אחרי תוכנית הבוקר של היום השלישי, וצמצמו משמעותית את תוכנית 

אחה"צ באותו יום.

3 5עמ' 230

3 5עמ' 216
2 1

2 3 5עמ' 202
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מפלים

פארקי חבלים

לא חסרים מים ביער השחור, וכשמים פוגשים הר נוצרים מפלים מרהיבים, 
שיופיים בולט במיוחד על רקע כל הירוק שמסביב. המפלים בטריֶּברג )עמ' 
190( ובטֹוטָנאּו )עמ' 171( הם אולי הידועים ביותר, אבל מפל ֶמנֶצנשוואנט 
)עמ' 174( לא נופל מהם ביופיו וגם מפל כל הקדושים )עמ' 207( והמפלים 
בערוץ ראֶווָנה )בתמונה; ראו עמ' 167( ובאזור ּבאד ריּפֹולדזָאאּו )עמ' 

211( יותירו בכם רושם עז. 

גבוה מעל הקרקע, על גשר חבלים או כשהידיים אחוזות באומגה – פארק 
חבלים )קֶלֶטרוואלד( הוא דרך נהדרת להכיר את היער השחור ולהרגיש 
כמו טרזן מלך היער. המגוון העצום של מתקני טיפוס ומסלולי צמרות 

מתאים גם למשפחות עם ילדים וגם לשוחרי הרפתקאות.
שילוב במסלולים אחרים: ניתן להוסיף ביקור בפורסט פאן )עמ' 191( ליום השישי של 
3 )אבל כדי להספיק יהיה עליכם לוותר על כמה אתרים באותו יום(. פארק  מסלול 
החבלים הקרוב ביותר למסלול 4 הוא אקשן פורסט )עמ' 165( בטיטיֶזה )כדי לבקר בו 

כדאי להוסיף יום אחרי היום השלישי(.

5 4 3 2 1

5 2 1



טיול
שער זה הוא לב הספר, ואיתו 
תבלו הכי הרבה במהלך הטיול. 
כמו כל דבר טוב, הוא מתחלק 

לשלושה חלקים:
מסלולים זה טוב ויפה, אבל לפני שמתחילים 
מסלול, צריך להגיע אליו. ואחרי שמסיימים אותו, 
צריך לחזור הביתה. איך עושים את זה? בכמה 
זמן? באיזו דרך? היכן לבקר בדרך? ומה אם 
נחתנו בבוקר או בערב? כל התשובות, בפרק זה.

חמש תוכניות טיול מפורטות, שילוו אתכם צעד 
אחר צעד במהלך הטיול כולו.

 1 היום הראשון   עמ' 24-33
והיום האחרון             

3 אתרים              עמ' 161-254
סקירה מקיפה של כל האתרים שנזכרו בפרק 
המסלולים. עבור כל אתר מופיע מידע שימושי, 

דירוג ושיוך למסלולים שבהם הוא נכלל.
הערים  לשתי  מוקדשים  נפרדים  פרקים 
המרכזיות ביער השחור )ּבאֶדן־ּבאֶדן ופרייבורג(, 
ופרק נוסף מתאר אתרים שהם מחוץ ליער 
השחור, אך עשויים להיכלל בתוכנית הטיול 

שלכם.

2 מסלולים          עמ' 34-160

שער הטיול 

    23 
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שטוטגרט
מנמל התעופה וחזרה אליו

מנמל התעופה בשטוטגרט יש לצאת לכביש 
B27 ולאחר כשני ק"מ להשתלב בכביש המהיר 
A8 לכיוון Karlsruhe, המוביל לכל נקודות 

המוצא לטיולים ביער השחור.
לכיוון   A8 בדרך חזרה סעו בכביש המהיר 
מינכן וצאו ביציאה 52a אל כביש B27 )לכיוון 
Filderstadt(. לאחר כשלושה ק"מ תראו שילוט 

.)Flughafen( לנמל התעופה

מסלול 1
משטוטגרט לטיטיֶזה
��� זמן נהיגה: כשעה וחצי

� מרחק: 155 ק"מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד, הכולל טיול

בכביש  ק"מ  כשבעה  סעו  התעופה  מנמל 
A8, וביציאה 51 פנו ימינה לכביש A81 לכיוון 
Singen. מאה ק"מ בכביש זה יביאו אתכם 
ליציאה לכביש A864 לכיוון Freiburg )יציאה 
מס' 37(. לאחר שישה ק"מ פנו שמאלה לכביש 
השילוט  אחר  לעקוב  )המשיכו   B27/B33
Freiburg( ותשעה ק"מ אחר־כך פנו ימינה 
לכביש B31, שיוביל אתכם )לאחר עוד 30 ק"מ( 

אל טיטיֶזה.
 מכיוון שהיום הראשון  במסלול עמוס מאוד, 
ביום  כבר  הטיול  את  להתחיל  לא  עדיף 
הנחיתה. אם תנחתו בשעות הצהריים או אחר 
הצהריים, סעו ישירות לצימר והקדישו את הערב 

להתאקלמות. 
➕ אם תנחתו בבוקר, תוכלו לבקר בדרך בארמון 
של דֹוָנאּושינֶגן )עמ' 181(, או לבלות אחר צהריים 
נעים בטיילת של אגם טיטי )עמ' 164( וכך להקל 

על העומס ביום המחרת.

מטיטיֶזה לשטוטגרט
��� זמן נהיגה: כשעה וחצי

� מרחק: 155 ק"מ
בדרך כלל יש להקצות לנסיעה יום נפרד

 B31 חזרו מטיטיֶזה חזרו באותה דרך – כביש
ואז שמאלה לכביש B27/B33 וימינה לכביש 
A864. עקבו כל הזמן אחר השילוט הכחול 

לכיוון Stuttgart. השילוט יוביל אתכם לכביש 
.A81 המהיר

➕ אם יישאר לכם זמן בשטוטגרט, בקרו באחד 
במוזיאוני המכוניות בעיר )עמ' 254(.

אם אתם טסים בשעה מאוחרת בלילה, תוכלו 
בכל זאת לשלב את הנסיעה במסגרת היום 

האחרון בטיול.
במקום לנסוע חזרה לטיטיֶזה, המשיכו מגּוטאך 
 ,B294 ואז פנו מזרחה לכביש B33 צפונה בכביש
לכיוון Freudenstadt. לאחר 14 ק"מ מקבל 
הכביש את המספר B462. זהו מספר הכביש 
שיש לעקוב אחריו עד הכביש המהיר, עוד כ־30 
ק"מ; הכביש עובר מספר עיקולים ופניות אבל 
 Stuttgart-שומר על מספרו ועל השילוט ל
ולכביש A81. בכביש A81 המשיכו צפונה עד 
יציאה 20, שם תפנו לכביש A8 וממנו לנמל 

התעופה.

מסלול 2
משטוטגרט לטיטיֶזה
��� זמן נהיגה: כשעה וחצי

� מרחק: 155 ק"מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד, הכולל טיול

עקבו אחר ההוראות בסעיף המקביל תחת 
מסלול 1 לעיל.

מגּוטאך לשטוטגרט
��� זמן נהיגה: כשעה וחצי

� מרחק: 120 ק"מ
בדרך כלל יש להקצות לנסיעה יום נפרד

סעו מגּוטאך צפונה בכביש B33 ואז פנו מזרחה 
לכביש B294, לכיוון Freudenstadt. לאחר 
14 ק"מ מקבל הכביש את המספר B462. זהו 
מספר הכביש שיש לעקוב אחריו עד הכביש 
המהיר, עוד כ־30 ק"מ; הכביש עובר מספר 
ועל  ופניות אבל שומר על מספרו  עיקולים 
השילוט ל-Stuttgart ולכביש A81. בכביש 
A81 המשיכו צפונה עד יציאה 20, שם תפנו 

לכביש A8 וממנו לנמל התעופה.
➕ אם יישאר לכם זמן בשטוטגרט, בקרו באחד 

ממוזיאוני המכוניות בעיר )עמ' 254(.
אם אתם טסים בערב או בלילה, תוכלו בכל זאת 
לשלב את הנסיעה במסגרת היום האחרון בטיול.
במקום לנסוע חזרה לגּוטאך לאחר הבילוי 

היום הראשון והיום האחרון

פרק זה יספק לכם הוראות מפורטות להשתלבות במסלולים שבמדריך בהגעה מכל נמלי התעופה 
שסביב היער השחור. ראשית, מצאו בטבלה להלן את המסלול שבו בחרתם ואת נמל התעופה שבו 

תנחתו, ואז פנו לעמוד המתאים וקראו את ההוראות. 
בתחילת כל תת־סעיף מצוינים מרחק הנסיעה מנמל התעופה או אליו וזמן הנסיעה המוערך )ללא עצירות 
בדרך(. כמו־כן מצוין האם ניתן לשלב את הנסיעה ביום הראשון או האחרון של המסלול )שילוב כזה 
אפשרי כמובן רק אם נוחתים בשעות הבוקר או טסים חזרה בשעות הערב, אבל במקרים מסוימים אינו 
מומלץ בכל מקרה(. לאחר מכן מופיעות הוראות הנסיעה עצמן ואחריהן הערות להשתלבות במסלול 
והצעות לביקור באתרים נוספים בדרך אל היער השחור או ממנו )הצעות אלו מסומנות באייקון ➕(. 

    העיר

  מסלול

1   

  מסלול

2   

   מסלול

3    

   מסלול

4    

ממסלול

 5   

מינכן 

עמ' 27עמ' 27עמ' 27עמ' 26עמ' 26מנמל התעופה

עמ' 27עמ' 27עמ' 27עמ' 26עמ' 26לנמל התעופה

שטוטגרט

עמ' 26עמ' 26עמ' 26עמ' 25עמ' 25מנמל התעופה

עמ' 26עמ' 26עמ' 26עמ' 25עמ' 25לנמל התעופה

ציריך

עמ' 33עמ' 33עמ' 32עמ' 32עמ' 31מנמל התעופה

עמ' 33עמ' 33עמ' 32עמ' 32עמ' 31לנמל התעופה

באזל

עמ' 31עמ' 31עמ' 30עמ' 30עמ' 29מנמל התעופה

עמ' 31עמ' 31עמ' 30עמ' 30עמ' 29לנמל התעופה

פרנקפורט

עמ' 29עמ' 29עמ' 28עמ' 28עמ' 28מנמל התעופה

עמ' 29עמ' 29עמ' 28עמ' 28עמ' 28לנמל התעופה
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➕ אם אתם טסים חזרה לישראל בשעות הערב 
המאוחרות, זה היום לעצור בפארק השעשועים 
לגולנד )Legoland(, הצמוד לכביש המהיר 
A8, 94 ק"מ ממינכן. בפארק הנפלא יש רכבות 
הרים ומתקני מים לצד העתקי־לגו מדויקים של 
ערים בעולם ועוד ועוד. צאו ביציאה 67 ועקבו 

אחר השילוט.

מסלולים 3 ו־4
➕ בדרך לשם או חזרה תוכלו לסטות מהכביש 
הראשי ולבקר במרכז העתיק היפהפה של 
 - )Ulm( או באּוְלם ,)Augsburg( ָאאּוגסּבּורג
עיר הולדתו של אלברט איינשטיין - שם ניצבת 

כנסייה גותית גבוהה ומרשימה.

ממינכן לשטוטגרט
��� זמן נהיגה: כשעתיים וחצי

� מרחק: 240 ק"מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד או לצמצם 

את תוכנית היום הראשון
מכביש הטבעת של מינכן )A99( צאו לכביש 
  .Stuttgart לפי השילוט המכוון אל E52/A8
כדי  לשטוטגרט;  תגיעו  ק"מ  כ־200  לאחר 
בכביש  ישר  המשיכו  במסלולים  להשתלב 

.A8 המהיר
אם תנחתו בשעות הבוקר תוכלו, באופן תיאורטי, 
להתחיל את המסלול כבר ביום הנחיתה, ולקצר 
את היום הראשון. זה נכון במיוחד למסלול 3, 
שיומו הראשון מתמקד בעיר ּבאֶדן־ּבאֶדן. עם 
זאת, ביום הראשון תהיו ודאי עייפים מטיסת 
הלילה, ולכן עדיף לנסוע לשטוטגרט ולהתחיל 

את הטיול למחרת.

משטוטגרט למינכן
��� זמן נהיגה: כשעתיים וחצי

� מרחק: 240 ק"מ
ניתן לבצע את הנסיעה בסוף היום האחרון 

השילוט  לפי   A8 בכביש  סעו  משטוטגרט 
München. 200 ק"מ אחר־כך תגיעו למינכן 
נמל  לכיוון   A99 ותשתלבו בכביש הטבעת 

.)Flughafen( התעופה
אם אתם טסים בשעה מאוחרת ולא מתעייפים 
מנהיגה ארוכה, תוכלו לקצר קצת את התוכנית 
ביום האחרון )ותרו על שילטאך במסלול 3 ועל 

דֹוָנאּושינֶגן במסלול 4( ולהגיע לנמל התעופה 
באותו יום. לחלופין, ניתן לדחות את הנהיגה 

ליום הבא.

מסלול 5
אם בחרתם במסלול 5 כי אין לכם זמן רב לטייל 
ביער השחור, מומלץ לא לטוס למינכן: אם תעשו 
זאת תיאלצו להוסיף עוד יומיים – אחד לנסיעה 

לוואלדסהּוט ואחד לחזרה מּבאֶדן־ּבאֶדן.

ממינכן לוואלדסהּוט
��� זמן נהיגה: כארבע שעות וחצי

� מרחק: 345 ק"מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד

מכביש הטבעת של מינכן )A99( צאו ביציאה 4 
לכביש A96 לכיוון Lindau. אחרי 160 ק"מ צאו 
 .Scheidegg לכיוון B31 ביציאה מס' 3 לכביש
סעו כ־70 ק"מ לאורך אגם קונסטאנץ, דרך 
Friedrichshfen, עד שתשתלבו  העיירה 
Stuttgart/ לכיוון   A98 המהיר  בכביש 
12 ק"מ השתלבו בכביש  Singen.  לאחר 
A81 והמשיכו עד סופו, 11 ק"מ משם. אז פנו 
ימינה לכביש B34, שחוצה את הגבול לשווייץ 
והופך לכביש אגרה. לאחר 13 ק"מ צאו ביציאה 
מס' 5 ועקבו אחר השילוט לכביש 13; הכביש 
 B34  חוצה חזרה לגרמניה, מקבל את השם 
ולאחר כ־25 ק"מ מגיע לוואלדסהּוט ולכביש 

 .B500
➕ אם אתם נוחתים בבוקר תוכלו להפוך את 
הנסיעה ליום טיול, ולבקר בדרך באזור אגם 

קֹונסטאנץ )עמ' 247(.

מּבאֶדן־ּבאֶדן למינכן
��� זמן נהיגה: כשלוש שעות וחצי

� מרחק: 330 ק"מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד

B500 וסעו שישה  צאו מּבאֶדן־ּבאֶדן בכביש 
A5. עלו על הכביש  ק"מ עד הכביש המהיר 
המהיר לכיוון Karlsruhe ולאחר 30 ק"מ פנו 
München/ לפי שילוט A8 לכביש המהיר

Stuttgart.  סעו 260 ק"מ והשתלבו בכביש 
הטבעת של מינכן )A99( לכיוון נמל התעופה 

.)Flughafen(
ובעיירות  בשטוטגרט  לבקר  ניתן  בדרך   ➕

שסביבה )עמ' 254(.

)לכיוון  A5 צפונה  בֶמליסקֹוּפף, פנו בכביש 
Karlsruhe( ולאחר כ־40 ק"מ השתלבו בכביש 
 .München/Stuttgart לכיוון A8 המהיר

אחרי כ־70 ק"מ תגיעו לשטוטגרט.

מסלולים 3 ו־4
מסלולים אלה מתחילים ונגמרים בשטוטגרט, 
כך שאין צורך בנסיעות נוספות. המגיעים בשעות 
אחר הצהריים והערב יוכלו להקדיש חצי יום 

לטיול בשטוטגרט ובאזור )עמ' 254(.

מסלול 5
משטוטגרט לוואלדסהּוט

��� זמן נהיגה: שעתיים
� מרחק: 170 ק"מ

ניתן לשלב את הנסיעה בתוכנית היום הראשון
בכביש  ק"מ  כשבעה  סעו  התעופה  מנמל 
A8, וביציאה 51 פנו ימינה לכביש A81 לכיוון 
Singen. מאה ק"מ בכביש זה יביאו אתכם 
ליציאה לכביש A864 לכיוון Freiburg )יציאה 
מס' 37(. לאחר שישה ק"מ פנו שמאלה לכביש 
השילוט  אחר  לעקוב  )המשיכו   B27/B33
Freiburg(. לאחר 23 ק"מ פנו ימינה לכביש 
B314, ולאחר 32 ק"מ נוספים – שוב ימינה לכביש 
המהיר A98. המשיכו עוד שישה ק"מ ואז צאו 
 .)B34 כביש( Waldshuter Straße לכיוון
 B500 חמישה ק"מ נוספים יביאו אתכם לכביש

ולתחילת המסלול.
בשל הנסיעה הארוכה יחסית משטוטגרט, ייתכן 
שיהיה עליכם לוותר על אתר או שניים בתוכנית 

היום הראשון.
➕ לחלופין ניתן להוסיף לטיול יום ולבקר באזור 
אגם קונסטאנץ )עמ' 247( לפני הנסיעה ליער 

השחור.

מּבאֶדן־ּבאֶדן לשטוטגרט
��� זמן נהיגה: כשעה ורבע

� מרחק: 110 ק"מ
ניתן לבצע את הנסיעה ביום האחרון

צאו מּבאֶדן־ּבאֶדן בכביש B500 וסעו שישה ק"מ 
עד הכביש המהיר A5. עלו על הכביש המהיר 
לכיוון Karlsruhe ולאחר 30 ק"מ פנו לכביש 
   .München/Stuttgart לפי שילוט A8 המהיר

לאחר כ־70 ק"מ תגיעו לשטוטגרט.

מינכן
מנמל התעופה וחזרה אליו

 A92 מנמל התעופה במינכן יש לצאת לכביש
לכיוון העיר )München( ואז לעלות על כביש 

 .Stuttgart לכיוון )A99( הטבעת
בדרך חזרה צאו מכביש הטבעת A99 ביציאה 
 ,)Flughafen( 11 לפי שילוט לנמל התעופה
 ולאחר 22 ק"מ )יציאה 6( פנו אל נמל התעופה 

עצמו. 

מסלולים 1 ו-2
ממינכן לטיטיֶזה

��� זמן נהיגה: כארבע שעות
� מרחק: 380 ק"מ

מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד
מכביש הטבעת של מינכן )A99( צאו לכביש 
E52/A8 לפי שילוט ל-Stuttgart. סעו בכביש 
 A81 זה 200 ק"מ וביציאה 51 פנו ימינה לכביש
Singen. מכאן עקבו אחר ההוראות  לכיוון 

משטוטגרט לטיטיֶזה )עמ' 25(.
מכיוון שהדרך ארוכה ושהיום הראשון במסלול 
עמוס מאוד, אנו ממליצים לא לטייל בדרך ולהגיע 
למקום הלינה כבר בשעות אחר הצהריים. כך 
תוכלו להתמקם, לקנות מצרכים בסופרמרקט, 
להכיר קצת את הסביבה הקרובה של מקום 
הלינה וללכת לישון מוקדם כדי לא להיות עייפים 

למחרת.
➕ אם תרצו להפוך את יום הנחיתה ליום טיול, 
 )222 )עמ'  הֹוֶהנצֹוֶלרן  עיצרו בדרך בארמון 
המרהיב, שהשתייך לשושלת המלוכה של 

גרמניה. 

מטיטיֶזה/גּוטאך למינכן
��� זמן נהיגה: כארבע שעות

� מרחק: 380-350 ק"מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד

לשטוטגרט  מטיטיֶזה  ההוראות  אחר   עקבו 
 .)25 )עמ'  25( או מגּוטאך לשטוטגרט  )עמ' 
 200 בו  סעו   ,A8 המהיר  לכביש  בהגיעכם 
 ק"מ לכיוון מזרח,  עד מינכן,  ושם השתלבו 
התעופה  נמל  לכיוון   A99 הטבעת  בכביש 

.)Flughafen(
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מסלול 4
מפרנקפורט לְּפפֹורצָהיים 

��� זמן נהיגה: שעה וחצי
� מרחק: 150 ק"מ

ניתן לשלב את הנסיעה בתוכנית היום הראשון
סעו כ־150 ק"מ בכביש A5 לכיוון דרום )שילוט 
Karlsruhe/Basel( וביציאה 46 פנו לכביש 
München/Stuttgart. לאחר  A8 לכיוון 
 Pforzheim 18 ק"מ צאו ביציאה 43 לכיוון

והשתלבו במסלול.
אם תנחתו בשעות הצהריים או הערב, מצאו 
מקום לינה בּבאֶדן־ּבאֶדן או בְּפפֹורצָהיים והתחילו 

את המסלול ביום הבא.
➕ כדי להפוך את יום הנחיתה ליום טיול, הוסיפו 
לו ביקור בטירת ָהייֶדלֶּברג )עמ' 253( או בעיירה 
שּפאֶייר )Speyer(, שיש לה היסטוריה יהודית 

ענפה.

משטוטגרט לפרנקפורט
עקבו אחר ההוראות עבור מסלול 3 )עמ' 28(. 
4 מסתיים ממילא בנסיעה  מאחר שמסלול 
ארוכה לשטוטגרט, רצוי במקרה זה להקצות 

יום נפרד לנסיעה לנמל התעופה.

מסלול 5
מפרנקפורט לוואלדסהּוט
��� זמן נהיגה: שלוש וחצי שעות

� מרחק: 350 ק"מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד

סעו כ־150 ק"מ בכביש A5 לכיוון דרום )שילוט 
Karlsruhe/Basel( וביציאה 46 פנו לכביש 

 .München/Stuttgart לכיוון A8
 Singen לכיוון A81 ביציאה 51 פנו ימינה לכביש
משטוטגרט  בסעיף  הפירוט  לפי  והמשיכו 

לוואלדסהּוט )עמ' 26(.
לשלב  תוכלו  בבוקר  נוחתים  אתם  אם   ➕
בנסיעה טיול באזור שטוטגרט )עמ' 254( או 

באגם קונסטאנץ )עמ' 247(.

מּבאֶדן־ּבאֶדן לפרנקפורט
��� זמן נהיגה: כשעה וחצי

� מרחק: 170 ק"מ
ניתן לבצע את הנסיעה ביום האחרון

B500 וסעו שישה  צאו מּבאֶדן־ּבאֶדן בכביש 

A5. עלו על הכביש  ק"מ עד הכביש המהיר 
המהיר לכיוון Karlsruhe ולאחר כ־155 ק"מ 

צאו ביציאה 22 לכיוון נמל התעופה.
➕ אם תבחרו להקצות לנסיעה יום נפרד, תוכלו 

לבקר בדרך בטירת ָהייֶדלֶּברג )עמ' 253(.

ּבאֶזל
מנמל התעופה וחזרה אליו

מומלץ לצאת מנמל התעופה בצד הצרפתי, שם 
תעריפי השכרת הרכב נמוכים יותר. ההוראות 
בסעיף זה מתייחסות לצד הצרפתי של הנמל.
מנמל התעופה בבאזל עקבו אחר השילוט 
לכביש המהיר A35 לכיוון Mulhouse )פרט 
למסלול 5, אז יש לצאת לאותו כביש לכיוון 

.)Basel הפוך, לכיוון
בדרך חזרה צאו מכביש A35 ביציאה המשולטת 
.Aéroport Bâle-Mulhouse/Blotzheim

מסלול 1 
מבאזל לטיטיֶזה

��� זמן נהיגה: כשעה וחצי
� מרחק: 110 ק"מ

מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד, הכולל טיול
 A36 ואז פנו לכביש A35 סעו 22 ק"מ בכביש
לכיוון Freiburg. לאחר כעשרה ק"מ פנו לכביש 
Karlsruhe/Stuttgart )בדרך  A5 לכיוון 
תחצו את הגבול לגרמניה(. ביציאה 62 פנו לכביש 
B31a לכיוון Freiburg/Titisee, ולאחר 35 

ק"מ בין ההרים תגיעו לטיטיֶזה.
מכיוון שהיום הראשון במסלול עמוס מאוד, עדיף 
לא להתחיל את הטיול כבר ביום הנחיתה. אם 
תנחתו בצהריים או אחר הצהריים, סעו ישירות 

לצימר והקדישו את הערב להתאקלמות. 
➕ אם אתם נוחתים בבוקר תוכלו לבקר בדרך 
במוזיאון המכוניות במילּוז )עמ' 251( או לבלות 
אחר צהריים נעים בטיילת של אגם טיטיֶזה )עמ' 

164( ולהקל על העומס ביום המחרת.

מטיטיֶזה לבאזל
���  זמן נהיגה: כשעה ורבע

� מרחק: 110 ק"מ
בדרך כלל מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד

פרנקפורט
מנמל התעופה וחזרה אליו

מנמל התעופה בפרנקפורט עקבו אחר השילוט 
 .Basel/Darmstadt לכיוון A5 לכביש המהיר
בדרך חזרה צאו מכביש A5 ביציאה 22, לכביש 
המהיר A3 לכיוון Köln. לאחר שני ק"מ צאו 
בכביש B43 לכיוון Kelsterbach ומשם עקבו 

.)Flughafen( אחר השילוט לנמל התעופה

מסלול 1
מפרנקפורט לטיטיֶזה

��� זמן נהיגה: כשלוש שעות
� מרחק: 300 ק"מ

מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד
סעו 230 ק"מ בכביש A5 וצאו ביציאה 63 אל 
כביש B31a לכיוון Freiburg/Titisee. לאחר 

35 ק"מ בדרך הררית תגיעו לטיטיֶזה.
➕ אם תנחתו בבוקר, תוכלו להקדיש חצי יום 
)עמ'  בָהייֶדלֶּברג  לביקור בטירה המרהיבה 
253(, לא הרחק מכביש A5 )כ־80 ק"מ מדרום 

לפרנקפורט(.

מטיטיֶזה לפרנקפורט
��� זמן נהיגה: שלוש שעות

� מרחק: 300 ק"מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד

סעו לפָרייּבּורג בכביש B31 והשתלבו בכביש 
Karlsruhe. המשיכו בכביש עד  A5 לכיוון 

היציאה לנמל התעופה.
➕ ניתן לשלב בנסיעה ביקור קצר בּבאֶדן־ּבאֶדן 

)ראו חלופה במסגרת מסלול 2, עמ' 74(.

מסלול 2
מפרנקפורט לטיטיֶזה

��� זמן נהיגה: כשלוש שעות
� מרחק: 300 ק"מ

מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד
עקבו אחר ההוראות למסלול 1 )עמ' 28(.

מגּוטאך לפרנקפורט
��� זמן נהיגה: שעתיים וחצי

� מרחק: 300 ק"מ
בדרך כלל מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד

סעו כ־40 ק"מ בכביש B33, לכיוון אֹוֶפנּבּורג 
 B33a ושם השתלבו בכביש )Offenburg(

.A5 המוביל לכביש הראשי
חלופה אחרת היא לא לחזור לגּוטאך ביום 
האחרון, אלא ללון לילה אחד בּבאֶדן־ּבאֶדן 
לפני הטיסה, או אפילו )במקרה של טיסת לילה( 
'למשוך' ולהגיע לנמל התעופה ביום האחרון 

של המסלול.
➕ ניתן לשלב בנסיעה ביקור של מספר שעות 
בּבאֶדן־ּבאֶדן )ראו חלופה במסגרת מסלול 2, 

עמ' 74(.

מסלול 3
מפרנקפורט לּבאֶדן־ּבאֶדן 

��� זמן נהיגה: שעה וחצי
� מרחק: 170 ק"מ

ניתן לשלב את הנסיעה בתוכנית היום הראשון
סעו כ־150 ק"מ בכביש A5 לכיוון דרום )שילוט 
Karlsruhe/Basel( וביציאה 51 פנו לכביש 
B500 לכיוון ּבאֶדן־ּבאֶדן, שם תשתלבו במסלול. 
אם תנחתו בשעות הצהריים או הערב, התחילו 

את המסלול ביום הבא.
ביקור  ניתן לשלב  ➕ בנסיעה לּבאֶדן־ּבאֶדן 
בעיירה  או   )253 )עמ'  ָהייֶדלֶּברג   בטירת 
שּפאֶייר )Speyer(, שיש לה היסטוריה יהודית 

ענפה.

משטוטגרט לפרנקפורט
��� זמן נהיגה: כשעתיים 

� מרחק: 200 ק"מ
ניתן לבצע את הנסיעה בסוף היום האחרון 

משטוטגרט סעו בכביש A8 מערבה, לפי השילוט 
Karlsruhe. לאחר 66 ק"מ פנו לכביש המהיר 
A5 לכיוון Frankfurt והמשיכו עוד 120 ק"מ 

עד יציאה 22 המובילה לנמל התעופה.
אם אתם טסים מאוחר בערב ולא מתעייפים 
מנהיגה ארוכה, תוכלו להספיק לנמל התעופה 
ביום האחרון של המסלול. אחרת, רצוי לדחות 

את הנהיגה ליום הבא.
➕ אם בחרתם לדחות את הנסיעה ולהפוך 
אותה ליום טיול תוכלו ללון בשטוטגרט ולבקר 
למחרת בעיר ובסביבתה )עמ' 254( לפני הנסיעה 

לפרנקפורט.
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מבאזל לאזור אגם טיטי/אגם שלּוך 
��� זמן נהיגה: כשעה וחצי

� מרחק: 110 ק"מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד

 )29 )עמ'   1 עקבו אחר ההוראות למסלול 
ונצלו את שארית היום הראשון לקניית מצרכים 

ולמנוחה לקראת הטיול הרגלי למחרת.

מגּוטאך אים ּבָרייסָגאּו לּבאזל
��� זמן נהיגה: שעה
� מרחק: 90 ק"מ

ניתן לשלב את הנסיעה בתוכנית היום האחרון
 )Freiburg( לכיוון פָרייּבּורג B294 סעו בכביש
 .A5 המהיר  לכביש  תגיעו  ק"מ   15 ולאחר 
השתלבו בו לכיוון Basel והמשיכו לפי ההוראות 

מטיטיֶזה )עמ' 29(.
כדי להספיק להגיע לנמל התעופה ביום האחרון 
של המסלול יש לקטוע את תוכנית היום בעיירה 
גּוטאך אים ּבָרייסָגאּו )בשעות אחר הצהריים(. 
לחלופין תוכלו ללון עוד לילה בפָרייּבּורג או 

בטיטיֶזה ולנסוע לנמל התעופה למחרת.
➕ אם נשאר לכם זמן ביום הנסיעה תוכלו לבלות 

בעיר באזל )עמ' 249(.

מסלול 5
מבאזל לוואלדסהּוט 

��� זמן נהיגה: כשעה
� מרחק: 70 ק"מ

ניתן לשלב את הנסיעה בתוכנית היום הראשון
 .Basel לכיוון A35 צאו מנמל התעופה בכביש
לאחר שלושה ק"מ תיכנסו לשווייץ ותשתלבו 
בכביש האגרה A3. סעו בו כ־30 ק"מ ואז צאו 
ביציאה 16 לכביש מס' 7. לאחר כשבעה ק"מ 
פנו שמאלה בכיכר, אל הגשר החוצה את הגבול 
לגרמניה, ואז ימינה לכביש B34, המוביל לכביש 

B500 ולתחילת המסלול.
לנוחתים אחר הצהריים מומלץ לבלות חצי יום 
בבאזל )עמ' 249(, ללון בעיר ולהצטרף למסלול 

למחרת.

מּבאֶדן־ּבאֶדן לּבאזל
��� זמן נהיגה: שעה ו־45 דקות

� מרחק: 175 ק"מ
ניתן לשלב את הנסיעה בתוכנית היום האחרון

במקום לבלות את הערב בּבאֶדן־ּבאֶדן, צאו 

מהעיר בכביש B500 וסעו שישה ק"מ עד הכביש 
 Basel עלו על הכביש המהיר לכיוון .A5 המהיר

והמשיכו לפי ההוראות מטיטיֶזה )עמ' 29(.
➕ ניתן לדחות את הנסיעה ליום הבא ולהפוך 
אותה ליום טיול בשטראסּבּורג )עמ' 252( או 

בדרך היין של אלזאס )עמ' 250(.

ציריך
מנמל התעופה וחזרה אליו

מנמל התעופה בציריך עקבו אחר השילוט 
)פרט   Zürich לכיוון   A51 המהיר  לכביש 
למסלול 5, שעבורו יש להשתלב באותו כביש 

 .)Bülach בכיוון ההפוך, לכיוון
בדרך חזרה צאו מכביש A51 ביציאה מס' 5 
)Kloten-Süd( ועקבו אחר השילוט לנמל 

.)Flughafen( התעופה

מסלול 1 
מציריך לטיטיֶזה

��� זמן נהיגה: שעה וחצי
� מרחק: 120 ק"מ

מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד, הכולל טיול
סעו שני ק"מ דרומה בכביש A51 וצאו ביציאה 
Zürich- לפי השילוט ,A4 63, לכביש האגרה

City/St.Gallen/Schaffhausen. ביציאה 3, 
לאחר 47 ק"מ, פנו ימינה כדי להישאר על כביש 
A4 לכיוון Donaueschingen. הכביש חוצה 
 .B27-את הגבול לגרמניה ומספרו מתחלף ל
 ,Freiburg לכיוון B31 לאחר 31 ק"מ פנו לכביש
וזה יוביל אתכם )לאחר עוד 30 ק"מ( אל טיטיֶזה.

מכיוון שהיום הראשון במסלול עמוס מאוד, עדיף 
לא להתחיל את הטיול כבר ביום הנחיתה. אם 
תנחתו בצהריים או אחר הצהריים, סעו ישירות 

לצימר והקדישו את הערב להתאקלמות. 
➕ אם אתם נוחתים בבוקר תוכלו לבקר בדרך 
באחד הגנים של ציריך )עמ' 248( או בארמון של 

דֹוָנאּושינֶגן )עמ' 181(.

מטיטיֶזה לציריך
��� זמן נהיגה: שעה וחצי

� מרחק: 120 ק"מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד

 A5 והשתלבו בכביש B31 סעו לפָרייּבּורג בכביש
לכיוון Basel. ביציאה 66 )לאחר 35 ק"מ( פנו 
לכביש A36 לכיוון Lyon/Mulhouse ולאחר 
 23 .Basel לכיוון A35 עשרה ק"מ פנו לכביש

ק"מ נוספים יביאו אתכם לנמל התעופה.
במקרה של טיסת לילה ניתן לקצר קצת את היום 
האחרון ולנסוע מגּוטאך ישירות לנמל התעופה. 
עקבו אחר ההוראות בסעיף מגּוטאך לבאזל 

)עמ' 30(.
➕ ניתן גם להפוך את יום הנסיעה ליום טיול: 
לשם כך עקבו אחר המחצית הראשונה של 
תוכנית היום דרום מערב היער השחור )עמ' 61(, 
עד העיירה שֹוּפְפָהיים, ומשם המשיכו לנמל 
התעופה לפי הפירוט להלן )כ־40 דקות נסיעה(.

 Lörrach לכיוון B317 משֹוּפְפָהיים סעו בכביש
 A98 ולאחר 12 ק"מ השתלבו בכביש המהיר
לכיוון Basel/Karlsruhe. לאחר שבעה ק"מ 
פנו לכביש המהיר A5 לכיוון באזל, וביציאה 
69 )לאחר שלושה ק"מ נוספים( פנו ימינה לפי 
השילוט Euro Airport. חמישה ק"מ נוספים 
 ;Mulhouse לכיוון A35 יביאו אתכם לכביש

לאחר כק"מ תגיעו ליציאה של נמל התעופה.

מסלול 2 
מבאזל לטיטיֶזה

��� זמן נהיגה: כשעה וחצי
� מרחק: 110 ק"מ

מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד, הכולל טיול
עקבו אחר ההוראות למסלול 1 )עמ' 29(.

מגּוטאך לבאזל
��� זמן נהיגה: כשעה וחצי

� מרחק: 120 ק"מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד

אֹוֶפנּבּורג  לכיוון   B33 מגּוטאך, סעו בכביש 
)Offenburg( ולאחר 12 ק"מ, בהגיעכם לעיירה 
B294 לכיוון  האסלאך, פנו שמאלה לכביש 
פָרייּבּורג )Freiburg(.  לאחר 38 ק"מ תגיעו 
 Basel השתלבו בו לכיוון ;A5 לכביש המהיר

והמשיכו לפי ההוראות מטיטיֶזה )עמ' 29(.
אף כי המרחק לנמל התעופה אינו רב, לא מומלץ 
לנסוע אותו ביום האחרון של המסלול, כי יום 

זה כולל הרבה נסיעה לכיוון ההפוך )צפונה(. 

מסלול 3
הנוחתים בבאזל ישתלבו במסלול בתחילת היום 
הרביעי, ימשיכו מהיום השמיני חזרה לראשון 
)ראו סוף זה תמיד התחלה, עמ' 115( ויסעו לנמל 

התעופה בסוף היום השלישי.

מבאזל לפָרייּבּורג  
��� זמן נהיגה: 45 דקות

� מרחק: 75 ק"מ
ניתן לשלב את הנסיעה בתוכנית היום הראשון

 A36 ואז פנו לכביש A35 סעו 22 ק"מ בכביש
לכיוון Freiburg. לאחר כעשרה ק"מ פנו לכביש 
Karlsruhe/Stuttgart )בדרך  A5 לכיוון 
62 פנו  תחצו את הגבול לגרמניה(. ביציאה 
לכביש B31a לכיוון Freiburg/Titisee ולאחר 
Heinrich-von-( B3 כחמישה ק"מ פנו לכביש
Stephan-Straße( המוביל לעיר העתיקה.

אם תנחתו בשעות הצהריים או הערב, מומלץ 
לבלות ערב בפָרייּבּורג )עמ' 236( ולהתחיל את 

המסלול ביום הבא.

מפָרייּבּורג לּבאזל
��� זמן נהיגה: 45 דקות

� מרחק: 75 ק"מ
ניתן לשלב את הנסיעה בתוכנית היום האחרון

 A5 בסוף תוכנית היום, המשיכו דרומה בכביש
Lyon/ לכיוון A36 עד יציאה 66. אז פנו לכביש
Mulhouse ולאחר עשרה ק"מ פנו לכביש 
A35 לכיוון Basel. 23 ק"מ נוספים יביאו אתכם 

לנמל התעופה. 
היום בדרך היין עמוס במיוחד, ואם אינכם לחוצים 
בזמן מומלץ לדחות את הנסיעה לנמל התעופה 

ליום המחרת.
➕ אם נשאר לכם זמן פנוי ביום הטיסה תוכלו 
לבקר במילּוז המקסימה )עמ' 251( או לבלות 

בעיר באזל )עמ' 249(.

מסלול 4
הנוחתים בבאזל ישתלבו במסלול בתחילת 
היום הרביעי, ימשיכו מהיום החמישי חזרה 
לראשון )ראו סוף זה תמיד התחלה, עמ' 141( 
ויסעו לנמל התעופה באחר הצהריים של היום 
השלישי. אפשרות זו מחייבת הוספת מקום 

לינה בשטוטגרט )בין היום החמישי לראשון(.
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מסלול 4
מציריך לשטוטגרט 

��� זמן נהיגה: שעתיים
� מרחק: 200 ק"מ

יש להקצות יום נסיעה נפרד
סעו שני ק"מ דרומה בכביש A51 וצאו ביציאה 
Zürich- לפי השילוט ,A4 63, לכביש האגרה

City/St.Gallen/Schaffhausen. לאחר 47 
ק"מ המשיכו לכביש E41, החוצה את הגבול 
לגרמניה והופך לכביש B34. שני ק"מ אחרי 
הגבול פנו שמאלה בכיכר, אל כביש הגישה 
לכביש המהיר A81, ובהגיעכם אליו פנו צפונה, 
לכיוון Stuttgart. 130 ק"מ בכביש המהיר 

יביאו אתכם לעיר.
➕ אם תגיעו מוקדם, בקרו באחת העיירות 
הקטנות והמקסימות ליד שטוטגרט )עמ' 254(.

מדֹוָנאּושינֶגן לציריך
��� זמן נהיגה: שעה ורבע

� מרחק: 90 ק"מ
ניתן לשלב את הנסיעה בתוכנית היום האחרון

מדֹוָנאּושינֶגן צאו לכביש B27 לכיוון דרום )שילוט 
ל-Schaffhausen/Freiburg(. הכביש הופך 
לכביש האגרה A4; המשיכו לאורכו לפי השילוט 
לציריך )Zürich( וכשתגיעו לעיר פנו ביציאה 
 )Bülach/Flughafen לכיוון A51 63 )כביש

והמשיכו עד ליציאה של נמל התעופה.
➕ אם תחליטו להפוך את הנסיעה ליום טיול 
נפרד, תוכלו לבקר בדרך באזור מפל הריין 

)עמ' 248(.

מסלול 5
מציריך לוואלדסהּוט 

��� זמן נהיגה: 45 דקות
� מרחק: 45 ק"מ

ניתן לשלב את הנסיעה בתוכנית היום הראשון
 .A51 מנמל התעופה סעו צפונה בכביש המהיר
לאחר כ־14 ק"מ תשתלבו בכביש מס' 4; שני 
ק"מ אחר־כך פנו שמאלה בכיכר לכביש מס' 7. 
לאחר כ־25 ק"מ, בעיירה הקטנה Koblenz, פנו 
ימינה לכביש מס' 5 החוצה את הגבול לגרמניה 
ואז מיד שמאלה לכביש B34, המוביל לכביש 

B500 ולתחילת המסלול.
לנוחתים אחר הצהריים מומלץ לבלות חצי יום 
בציריך )עמ' 248(, ללון בעיר ולהצטרף למסלול 

למחרת.

מּבאֶדן־ּבאֶדן לציריך
��� זמן נהיגה: שעתיים וחצי

� מרחק: 250 ק"מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד

צאו מּבאֶדן־ּבאֶדן בכביש B500 וסעו שישה ק"מ 
עד הכביש המהיר A5. עלו על הכביש המהיר 
לכיוון Basel ועקבו אחר ההוראות מפָרייּבּורג 

לציריך )עמ' 32(. 
➕ ניתן לקטוע את הנסיעה המונוטונית בביקור 
השלמה בפָרייּבּורג )עמ' 236( או בגיחה לבאזל 

)עמ' 249(.

סעו מזרחה בכביש B31 ולאחר כ־30 ק"מ פנו 
לכביש B27 לכיוון Schaffhausen. הכביש 
הופך לכביש האגרה A4, בו יש להמשיך לפי 
לעיר  כשתגיעו   .)Zürich( לציריך  השילוט 
Bülach/ לכיוון A51 פנו ביציאה 63 לכביש
Flughafen והמשיכו עד ליציאה של נמל 

התעופה.
➕ ניתן להפוך את יום הנסיעה ליום טיול באזור 

מפלי הָריין והעיירה שאפָהאּוֶזן )עמ' 248(. 

מסלול 2 
מציריך לטיטיֶזה

��� זמן נהיגה: שעה וחצי
� מרחק: 120 ק"מ

מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד, הכולל טיול
עקבו אחר ההוראות למסלול 1 )עמ' 31(.

מגּוטאך לציריך
��� זמן נהיגה: שעתיים

� מרחק: 140 ק"מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד

טריֶּברג  לכיוון  דרומה,   B33 בכביש  סעו 
)Triberg(, אבל אל תיכנסו לעיירה אלא המשיכו 
ישר באותו כביש לכיוון Bad Dürrheim. אחרי 
 .Schaffhausen לכיוון B27 38 ק"מ פנו לכביש
הכביש הופך לכביש האגרה A4, בו יש להמשיך 
לפי השילוט לציריך )Zürich(. כשתגיעו לעיר 
Bülach/ לכיוון A51 פנו ביציאה 63 לכביש
Flughafen והמשיכו עד ליציאה של נמל 

התעופה.
➕ ניתן להפוך את יום הנסיעה ליום טיול באזור 

מפלי הָריין והעיירה שאפָהאּוֶזן )עמ' 248(. 

מסלול 3
הנוחתים בציריך ישתלבו במסלול בצהרי היום 
השישי, ימשיכו מהיום השמיני חזרה לראשון 
)ראו סוף זה תמיד התחלה, עמ' 115( ויסעו לנמל 
התעופה לאחר לינת לילה בפָרייּבּורג בסוף 

היום החמישי.

מציריך לטריֶּברג   
��� זמן נהיגה: שעה ו־45 דקות

� מרחק: 130 ק"מ
ניתן לשלב את הנסיעה בתוכנית היום הראשון

סעו שני ק"מ דרומה בכביש A51 וצאו ביציאה 
Zürich- לפי השילוט ,A4 63, לכביש האגרה

City/St.Gallen/Schaffhausen. ביציאה 3, 
לאחר 47 ק"מ, פנו ימינה כדי להישאר על כביש 
A4 לכיוון Donaueschingen. הכביש חוצה 
 .B27-את הגבול לגרמניה ומספרו מתחלף ל
30 ק"מ אחר כך תשתלבו בכביש B33 לכיוון 
טריֶּברג )Triberg(, ולאחר עוד 30 ק"מ פנו 

שמאלה לכביש B500, הנכנס לעיירה.   
בדרך זו תשתלבו במסלול בצהרי היום השישי; 
על טיול הבוקר באותו היום יהיה עליכם לוותר, או 
לשלב אותו ביום הנסיעה חזרה לנמל התעופה.

אם תנחתו בשעות הצהריים או הערב, סעו 
לפָרייּבּורג ללינת לילה והמשיכו למחרת לפי 

תוכנית היום השישי במסלול.
ביציאה 63 מכביש A51 פנו מזרחה, לפי השילוט 
Bern/Basel, ו־11 ק"מ אחר כך )יציאה 59( 
עקבו אחר אותו שילוט לכביש המהיר A3. אחרי 
 A2 כ־75 ק"מ, סמוך לעיר באזל, פנו לכביש
לכיוון Karlsruhe. הכביש חוצה את הגבול 
לגרמניה והופך לכביש A5. המשיכו בו 60 ק"מ 

.Freiburg וצאו ביציאה 62 לכיוון
248( או  ➕ בדרך תוכלו לבקר בציריך )עמ' 

בבאזל )עמ' 249(.

מפָרייּבּורג לציריך
��� זמן נהיגה: שעה ו־45 דקות

� מרחק: 130 ק"מ
יש להקצות לנסיעה יום נפרד

Karlsruhe/ 31 לכיווןa צאו מפָרייּבּורג בכביש
Basel ולאחר חמישה ק"מ פנו לכביש A5 לכיוון 
 A3 לאחר כ־74 ק"מ השתלבו בכביש .Basel
לכיוון Zürich. ביציאה 59 פנו לכביש A4 לכיוון 
Flughafen/Nordring-Zürich, ולאחר 12 
Bülach/-שילוט ל( A51 ק"מ פנו צפונה לכביש
Flughafen( שיוביל אתכם לנמל התעופה. 

אם הטיסה שלכם בערב, תוכלו להשלים ביום 
הטיסה את תוכנית הבוקר של היום השישי, ואז 
לנסוע מטריֶּברג לנמל התעופה לפי ההוראות 

מגּוטאך )עמ' 32(.
➕ אם נשאר לכם עוד זמן, בלו אותו בציריך 

)עמ' 248(.
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