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Snel en goedkoop naar 
het Zwarte Woud

Er is nauwelijks een andere vakantieregio die beter en 
sneller te bereiken is dan het Zwarte Woud. De vliegvel-
den Karlsruhe/Baden-Baden, Basel/Mulhouse/Freiburg 
in het westen alsook – iets verder liggend – Stuttgart 
en Friedrichshafen in het oosten maken het mogelijk 
om goedkoop naar het Zwarte Woud te reizen met de 
nationale en internationale Low-Cost-Carriern. De ICE 
Frankfurt-Basel en de IC München-Basel, de Höllentalbahn, 
de Schwarzwaldbahn, de Murgtalbahn als dwarsverbindin-
gen van west naar oost net als de treinen en bussen van 
het streekvervoer bieden een goede bereikbaarheid van de 
11.000 vierkante kilometer.

2.  De KONUS Guest Card is alleen geldig wanneer hij volledig is ingevuld 
(ook het aantal personen en de vertrekdatum moeten worden ingevuld). 
Wanneer uw vertrekdatum nog niet zeker is, moet u de verwachte datum 
invullen. Bij een verblijf van meer dan twee maanden bent u volgens de 
wet verplicht u binnen een week bij het bevolkingsbureau (met een verblijf-
adres) aan te melden. 

3.  De KONUS Guest Card mag niet direct beschreven zijn. Een schriftelijk inge-
vuld bewijsstuk moet in de aanwezigheid van uw verhuurder met een door-
drukmethode gemaakt worden. De elektronisch gegenereerde kaart wordt 
door uw verhuurder aangemaakt. Elke verandering achteraf op de KONUS 
Guest Card maakt de kaart ongeldig als vervoersbewijs. 

4. KONUS is uitsluitend geldig voor het vervoer van personen, niet voor het 
gratis vervoeren van dieren en fietsen. Hiervoor gelden de 
tariefregelingen van de verkeersbedrijven en –systemen.

5.  KONUS is alleen geldig in combinatie met een geldig legitimatiebewijs 
van de persoon die met zijn of haar naam op de kaart vermeld staat. Deze 
persoon moet ook in het voertuig aanwezig zijn wanneer KONUS voor een 
groep gebruikt wordt. 

6. De KONUS Guest Card is niet overdraagbaar aan anderen.

7.  Mocht u zich als groep hebben aangemeld, maar KONUS als kaartje voor 
afzonderlijke groepsleden willen gebruiken, dan krijgt u op vertoon van en 
in ruil voor uw KONUS-groepskaart afzonderlijke KONUS-kaarten van uw 
accommodatie. Wij raden u aan om reeds bij uw aanmelding afzonderlijke 
KONUS-kaarten te laten verstrekken, voor zover u niet altijd in de groep 
reist.

8.  Samen reizende groepen vanaf 10 personen moeten minstens 3 dagen 
voor het begin van de rit bij de desbetreffende vervoersmaatschappijen ter 
verzekering van het vervoer worden aangemeld. Groepen kunnen boven-
dien alleen in het kader van capaciteiten volgens dienstregeling door de 
vervoersmaatschappijen worden meegenomen. Juist in de spitsuren kan er 
niet altijd met alle vervoerswensen rekening worden gehouden. Door de 
directe aanmelding bij de vervoersmaatschappij krijgt u hetzij een bevesti-
ging, hetzij alternatieve aanbiedingen.

9.  KONUS is geldig vanaf de aankomstdag, de dag dat u bij uw verhuurder 
arriveert. KONUS kan wel voor de terugreis, maar niet voor de heenreis wor-
den gebruikt. 

10.  Zowel informatie over de deelnemende vervoersbedrijven en de gebieds-
grenzen als over het KONUS-gebied is verkrijgbaar bij uw verhuurder, 
lokale VVV-kantoren of op internet via www.zwartewoud.info/konus. Voert 
de rit u over de grenzen van het gebied, dan moet u de reguliere tarieven 
voor het vervoer vanaf de laatste plaats in het KONUS-gebied betalen. 

Houdt u rekening met deze voorwaarden en de algemene vervoersvoorwaar-
den van de deelnemende verkeerssystemen en grensoverschrijdende vervoers-
bedrijven. 

Bij overtredingen dient een verhoogd tarief van ten minste € 40, - te worden 
betaald.    

Schwarzwald Tourismus GmbH
Stand: oktober 2014

Voorwaarden voor het gebruik van de KONUS Guest Card:
 
Tijdens uw verblijf bieden wij u een bijzondere service: buiten vele voorde-
len in faciliteiten van het Zwarte Woud, kunt u met de KONUS Guest Card 
gratis gebruik maken van bussen en treinen in het vastgelegde KONUS-
gebied. Het vaste bedrag voor deze vervoerskosten, dat de gemeenten uit 
de toeristenbelasting aan de verkeerssystemen betalen, ligt momenteel op 
35 eurocent per overnachting. 

1. KONUS is uitsluitend geldig in de tweede klasse van het streek-
vervoer in het vastgelegde KONUS-gebied, zie overzichtskaart 
(uitgesloten zijn ICE-, IC en EC verbindingen en bergbanen).

Bussen en treinen in het 
Zwarte Woud – gratis! 

•  TGO – Tarifverbund Ortenau GmbH   
www.ortenaulinie.de

•  VVR – Verkehrsverbund Rottweil GmbH  
www.vvr-info.de

•  RVF – Regio-Verkehrsverbund Freiburg GmbH  
www.rvf.de

•  VSB – Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar GmbH 
www.v-s-b.de

•  RVL – Regio Verkehrsverbund Lörrach GmbH  
www.rvl-online.de

•  WTV – Waldshuter Tarifverbund GmbH  
www.wtv-online.de

•  VGF – Verkehrs-Gemeinschaft Landkreis Freudenstadt GmbH 
www.vgf-info.de

•  VGC – Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw mbH 
www.vgc-online.de

•  KVV – Karlsruher Verkehrsverbund GmbH  
(district Rastatt en Baden-Baden; Rheintalbahn tot Karlsruhe 
Hbf; Stadsgebied Karlsruhe (Tarifzone 100); Albtalbahn (lijn 1) 
tussen Bad Herrenalb en Karlsruhe Hbf) www.kvv.de

•  VPE – Verkehrsverbund Pforzheim Enzkreis GmbH 
(Enztalbahn (lijn S6) van Bad Wildbad tot Pforzheim Hbf; 
Kulturbahn van Bad Liebenzell tot Pforzheim Hbf)  
www.vpe.de

Deelnemende geïntegreerde
verkeerssystemen!

KONUS geldt bovendien in beide 
richtingen voor de ...

Lijn S1: op de Albtalbahn van 
Bad Herrenalb via Ettlingen 
naar Karlsruhe

Lijn S6: op de Enztalbahn van 
Bad Wildbad naar Pforzheim Hbf

Kulturbahn
van Bad Liebenzell 
naar Pforzheim Hbf

Stand: januari 2012

  Grens van het geïnte greerd 
 systeem Verbundgrenze

  Spoorlijn 

  Geldigheidsgebied van KONUS 
 (ook in de binnenstad)

XY   eindstation van het grensgebied 
waar KONUS geldig is

Gratis met bus en trein 
het Zwarte Woud beleven 

Tijdens uw vakantie in meer dan 142 steden en gemeenten een 
sensationeel voordeel – u krijgt de KONUS-Gästekarte en u 
kunt daarmee gratis gebruikmaken van bussen en treinen!

Hoe kunt u gebruikmaken van KONUS?
Met uw aanmelding bij uw gastheer/-vrouw in een van de 
deelnemende vakantieplaatsen krijgt u de Schwarzwald-
Gästekarte. De Schwarzwald-Gästekarte vervangt het plaat-
selijke bewijs van inschrijving in een kuuroord en geeft u het 
recht op reductie op de entreekaarten van talloze attracties van 
het gehele Zwarte Woud.

De Schwarzwald Gästekarte die van het KONUS -symbool is 
voorzien wordt naast vele andere services ook tot een gratis  
vervoersbewijs.

De KONUS-Gästekarte (bewijs van inschrijving in een kuuroord) 
is tijdens uw geregistreerde verblijf geldig als vervoersbewijs 
voor de tweede klasse, voor het streekvervoer in alle bussen en 
treinen van de deelnemende geïntegreerde verkeerssystemen. 

Let op!
Uitgesloten zijn ICE -, IC en EC verbindingen en bergbanen.

Hier geldt KONUS:

©TI Hornberg



KONUS - Bussen en treinen gratis

Wij rijden voor:
Ticket geldt binnen de  
verkeersverbonden ook in:

Een dag vakantie aan de Bodensee – 
met uw Baden-Württemberg-Ticket.
1 persoon voor 23 euro*  
en maar 5 euro  
per medereiziger.

Maak een boottocht, naar SEA LIFE,  
naar het eiland Mainau en nog veel meer!

   Het Baden-Württemberg-Ticket geldt maandag t/m vrijdag 
van 9 uur tot de volgende ochtend om 3 uur,  
aan weekends en op officiële feestdagen al vanaf 0 uur

   Voordeel voor ouders/grootouders (1 of 2 volwassenen): 
eigen kinderen/kleinkinderen beneden 15 jaar kunnen 
gratis meereizen

   Geldt in Baden-Württemberg in alle treinen voor lokaal 
vervoer (IRE, RE, RB, S-Bahn) en bijna alle lijnbussen

   Verdere informatie vindt u op  
www.bahn.de/baden-wuerttemberg

Get in, relax.*g
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Stand: oktober 2013

Hier is de KONUS-Gästekarte 
verkrijgbaar

Bij uw aanmelding in een van de meer dan 142 vakantieplaatsen in het 
Zwarte Woud krijgt u de KONUS-Gästekarte van uw gastheer/-vrouw 
(bewijs van inschrijving in een kuuroord), die u ook als gratis vervoersbe-
wijs voor het openbaar vervoer kunt nemen:

Verdere plaatsen op de volgende pagina > * Enkel de districten nemen deel aan KONUS

Aitern www.aitern.de
Alpirsbach www.alpirsbach.de
Bad Bellingen www.bad-bellingen.de
Badenweiler www.badenweiler.de
Bad Herrenalb www.badherrenalb.de
Bad Krozingen www.bad-krozingen.de
Bad Liebenzell www.tourismus.bad-liebenzell.de
Bad Peterstal-Griesbach www.bad-peterstal-griesbach.de
Bad Rippoldsau-Schapbach www.bad-rippoldsau-schapbach.de
Bad Säckingen www.bad-saeckingen-tourismus.de
Bad Teinach-Zavelstein www.bad-teinach-zavelstein.de
Bad Wildbad www.bad-wildbad.de
Bahlingen a. K www.bahlingen.de
Baiersbronn www.baiersbronn.de
Ballrechten-Dottingen www.ballrechten-dottingen.de
Berghaupten www.berghaupten.de
Bernau i. Schwarzwald www.bernau-schwarzwald.de
Biberach (Baden) www.biberach-baden.de
Biederbach www.biederbach.de
Blumberg www.stadt-blumberg.de
Bollschweil www.bollschweil.de
Böllen www.belchenland.de
Bonndorf www.bonndorf.de
Bötzingen www.boetzingen.de
Bräunlingen www.braeunlingen.de
Breisach am Rhein www.breisach.de
Breitnau www.breitnau.de
Buchenbach www.buchenbach.de
Bühlertal www.buehlertal.de
Dachsberg www.dachsberg.de
Dobel www.dobel.de
Donaueschingen www.donaueschingen.de
Dornstetten www.dornstetten.de
Durbach www.durbach.de
Ehrenkirchen www.ehrenkirchen.de
Eichstetten a. K. www.eichstetten.de
Eisenbach www.eisenbach.de
Elzach www.elzach.de
Endingen a. K. www.endingen.de
Enzklösterle www.enzkloesterle.de
Feldberg www.feldberg.de
Fischerbach www.fischerbach.de
Forbach www.forbach.de
Freiamt www.freiamt.de

Freudenstadt www.freudenstadt.de
Friedenweiler www.friedenweiler.de
Fröhnd www.froehnd.de
Furtwangen www.furtwangen.de
Gaggenau OT Bad Rotenfels* www.gaggenau.de
Gengenbach www.stadt-gengenbach.de
Gernsbach www.gernsbach.de
Glottertal www.glottertal.de
Gottenheim www.gottenheim.de
Grafenhausen www.grafenhausen.de
Gutach Schwarzw.bahn www.gutach-schwarzwald.de
Gutach i. Br. www.gutach.de
Gütenbach www.guetenbach.de
Haslach i. K. www.haslach.de
Hausach www.hausach.de
Häusern www.haeusern.de
Herrischried www.herrischried.de
Hinterzarten www.hinterzarten.de
Höchenschwand www.hoechenschwand.de
Höfen an der Enz www.hoefen-enz.de
Hofstetten www.hofstetten.com
Horben www.horben.de
Hornberg www.hornberg.de
Hüfingen www.huefingen.de
Ibach www.ibach-schwarzwald.de
Ihringen www.ihringen.de
Kandern www.kandern.de
Kappelrodeck www.kappelrodeck.de
Kirchzarten www.kirchzarten.de
Kleines Wiesental (vanaf 01.01.2015) www.kleines-wiesental.eu
Küssaberg www.kuessaberg.de
Lahr OT Reichenbach* www.lahr-reichenbach.de
Lauf www.lauf-schwarzwald.de
Lautenbach www.lautenbach-renchtal.de
Lauterbach www.lauterbach-schwarzwald.de
Lenzkirch www.lenzkirch.de
Loffenau www.loffenau.de
Löffingen www.loeffingen.de
Lörrach www.loerrach.de
Lossburg im Schwarzw. www.lossburg.de
Mühlenbach www.muehlenbach.de
Münstertal www.muenstertal.de
Neubulach www.neubulach.de
Nordrach www.nordrach.de
Oberharmersbach www.oberharmersbach.de
Oberkirch www.oberkirch.de
Oberried www.oberried.de
Ohlsbach www.ohlsbach.de
Oppenau www.oppenau.de
Ottenhöfen www.ottenhoefen.de
Pfalzgrafenweiler www.pfalzgrafenweiler.de
Rickenbach www.rickenbach.de

Sasbach (Ortenau) www.sasbach.de
Sasbach a. K. www.sasbach-am-kaiserstuhl.de
Sasbachwalden www.sasbachwalden.de
Schenkenzell www.schenkenzell.de
Schiltach www.schiltach.de
Schluchsee www.schluchsee.de
Schömberg www.schoemberg.de
Schonach www.schonach.de
Schönau www.schoenau-im-schwarzwald.de
Schönenberg www.belchenland.de
Schönwald www.schoenwald.net
Schramberg www.schramberg.de
Seebach www.seebach.de
Seewald www.seewald.eu
Sexau www.sexau.de
Simonswald www.simonswald.de
St. Blasien www.stblasien.de
St. Georgen www.st-georgen.de
St. Märgen www.st-maergen.de
St. Peter www.st-peter.de
Staufen www.staufen.de
Stegen www.stegen.de
Steinach www.steinach.de
Stühlingen OT Lausheim* www.stuehlingen.de
Sulzburg www.sulzburg.de
Titisee-Neustadt www.titisee-neustadt.de
Todtmoos www.todtmoos.de
Todtnau www.todtnau.de
Triberg www.triberg,de
Tunau www.belchenland.de
Ühlingen-Birkendorf www.uehlingen-birkendorf.de
Unterkirnach www.unterkirnach.de
Utzenfeld www.utzenfeld.de
Vogtsburg i. K. www.vogtsburg.de
Vöhrenbach www.voehrenbach.de
Waldachtal-Lützenhardt www.waldachtal.de
Waldkirch www.stadt-waldkirch.de
Wehr www.wehr.de
Weilheim www.weilheim.de
Wembach www.wembach.de
Wieden www.wieden.de
Winden i. E. www.winden-im-elztal.de
Wittnau www.wittnau.de
Wolfach www.wolfach.de
Wutach OT Ewattingen* www.wutach.de
Zell a.H. www.zell.de
Zell i. W. www.stadt-zell.de

Verdere plaatsen op de volgende pagina >

Plan uw reis online - 24-uur per dag. De elektronische dienst-
regeling van het openbaarvervoer Baden-Württemberg (EFA) 
levert de bijbehorende, actuele dienstregelingen van het streek-
vervoer van zowel trein als bus. 
Snel en eenvoudig opvragen onder: 

www.efa-bw.de 
Tel. +49 1805.779966 (14 Ct./min*)
* 14 cent/min vanuit het Duitse vaste net,  
prijzen voor mobiele en internationale gesprekken kunnen afwijken

Tel.  +49 761.89646-0
Fax  +49 761.89646-70
mail@schwarzwald-tourismus.info
www.zwartewoud.info

Voor meer informatie:

Zwarte.Woud.
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