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Wellness-ontdekkingen

Camping & caravan –
Dicht bij de natuur.

De genietershoek is tegelijkertijd de
meest betekenisvolle wellness-regio
in het zuidwesten. Naast de verwennerij op de camping met sauna en
wellnesscentrum vindt u in de omgeving van een staanplaats ook een
breed wellness-aanbod. De vakantieregio is namelijk ook gezegend met
de hoogste dichtheid aan thermen
en kuuroorden.
Dankzij de culturele en architectonische bezienswaardigheden, de musea, panoramische routes en mogelijkheden voor uitstapjes kunt u de
mobiele vakantie helemaal naar uw
eigen behoeften inrichten.
Zomer- en zwembaden, vrijetijd- en
natuurbelevingsparken, klimtuinen,
bergtreinen en bezoekersmijnen zijn
de ingrediënten voor een actieve gezinsvakantie.

Tussen bollenhut en
dennen van het Zwarte
Woud
Vogelgekwetter, het kabbelen van
een beekje, zonsopgang - een nieuwe
vakantiedag begint. Uw dag.
Voor kampeerders en vakantiegangers met een camper is er nauwelijks
een regio waarin u zo dicht bij de
natuur vakantie kunt vieren zoals in
het Schwarzwald. Ook omdat de
plaatsen nu veel meer comfort bieden dan de vroegere boerderijen - vakantie op de camping, dat is nog altijd dicht bij de natuur, een sfeer van
romantiek en vrijheid. Met name in
de mooiste genietershoek van Duitsland.
De afwisseling van zonnige wijnhellingen en dichte wouden vormt de

regio tussen Pforzheim en Basel, Rijn
en Neckar.
Zwem-meren, hoogvenen, klimrotsen
en weides vol vruchtbomen horen
daarbij. De vredige heuvels in het
oosten, de wijnhellingen aan de
westrand van het Zwarte Woud en
Rheintal, alsmede de bochtige dalen,
de oprijzende bergen en circa 320
steden, stadjes, winterplaatsen en
gezellige dorpen. Met hoogteliggingen tussen 115 en 1493 meter is het
landschap de vakantieregio Zwarte
Woud ongeëvenaard afwisselend.
De constante afwisseling van berg en
dal en het gunstige klimaat zijn de
beste voorwaarden voor een ontdekkingsvakantie dicht bij de natuur.
In de zomer zijn het de wandelaars,
fietsers en nordic walkers, die genieten van het weidse uitzicht over de

Veel campingplaatsen zijn ook speciaal afgestemd op de behoeften van
kinderen en jongeren. Speeltuinen,
vrijetijdsmogelijkheden gericht op
het gezien en animatieprogramma’s
bieden allerlei afwisseling aan de
kleine gasten.

Verzegelde kwaliteit
Aanbod en uitrusting passen bij elkaar. Veel campings worden onderworpen aan strenge kwaliteitscriteria en laten hun inrichting
regelmatig classificeren.

Meer informatie over het Zwarte Woud is hier
verkrijgbaar:
Schwarzwald Tourismus GmbH

Een heleboel plaatsen hebben zich
ertoe verbonden bijzondere maatregelen te treffen op het gebied van
milieu natuurbescherming en servicekwaliteit. De sterren en pictogrammen in de volgende plaatsbeschrijvingen helpen u bij de keuze.

Heinrich-von-Stephan-Str. 8b
D – 79100 Freiburg
Tel. +49 (0) 761.89646-93
Fax +49 (0) 761.89646-94
prospektservice@schwarzwald-tourismus.info
www.schwarzwald-tourismus.info
www.zwartewoud.info

bergen van het Zwarte Woud. En in
de winter zijn er op meer dan 70 bergen over 1000 meter niet alleen veel
skihellingen, langlaufloipes en winterwandelwegen, maar ook een heleboel geopende campings.
Naast de aantrekkingskracht van het
klimaat, de cultuur en het landschap
van het Zwarte Woud zijn er nog
twee bijzondere wellnessfactoren: de
hartelijke mensen en de onvergelijkbare keuken.
Geen enkele andere Duitse vakantieregio is bekroond met zo veel gastronomische sterren en onderscheidingen. In haast elke plaats bevinden
zich accommodaties en restaurants
om van te genieten. En bij de inwoners van het Zwarte Woud is het sowieso gezellig. Zowel in de accommodaties als in het leven.
beimCamping
Kaischenhof
het Schluchsee
/ Au
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Weetjes

Gratis ritten overal naartoe
De bestemming heet
ontdekken.

SchwarzwaldCard

KONUS-Gastenkaart

Heenreis
Kampeerders en vakantiegangers
met een caravan komen snel en eenvoudig in de vakantieregio. Langs de
hele westkant van het Zwarte Woud
leidt de snelweg A 5, de oostkant van
de regio wordt omgeven door de A
81, het noorden door de A 8 en het
zuiden door de A 98 en B 34. Uit het
zuiden leiden de snelwegen
Zürich-Basel en Winterthur- Schaffhausen rechtstreeks in de regio.

Service- en alarmnummers
ADAC: 0180 2 22 22 22
via de mobiele telefoon: 22 22 22
ACE: +49 (0) 711 530 34 35 36
AvD: 0800 990 990 9
VCD: +49 (0) 228 96 54 230
Noodgevallen: 112
Politie: 110
Brandweer: 112
Landesverband der Campingplatzunternehmer BaWü:
Administratie: +49 (0) 7773.937519

Excursies
In het Zwarte Woud valt er zo veel te
ontdekken, dat we een panoramakaart en een brochure met een heleboel uitstapjes voor u hebben samengesteld. Vraag deze aan uw
gastheer, de plaatselijke VVV, snuffel
op onze website of bestel gewoon
uw persoonlijke exemplaar.

Sneeuwtelefoon
Een overzicht van de vele sneeuwtelefoons en sneeuwberichten in het
Zwarte Woud vindt u in het witte
seizoen op
www.winter-schwarzwald.info

Snel en informatief
Bezoek ons op internet. Uitstapjes, wandel- en
fietstips, gastronomie en zeer veel weetjes over
het Zwarte Woud vindt u hier:
www.schwarzwald-tourismus.info

Een vouwblad en gedetailleerde info over de
SchwarzwaldCard vindt u in de Schwarzwald

Zo groot de vakantieregio is en zo
veelzijdig het aanbod aan bezienswaardigheden, attracties, recreatieen belevingsparken is - zo zorgvuldig
wilt u natuurlijk ook uw vakantiebudget plannen.
Voor enthousiastelingen is er in het
Zwarte Woud een aantrekkelijk aanbod: de SchwarzwaldCard. De kaart
biedt gratis toegang, gratis reizen of
andere voordelen bij 140 attracties in
de hele vakantieregio. De kaart is van
begin april tot eind maart van het
volgende jaar geldig op drie dagen
naar keuze.
Bovendien kunt u geselecteerde partners ook naast deze drie dagen eenmaal bezoeken.

Dat de inwoners van het Zwarte
Woud zich bekommeren om het milieu en energiebesparing blijkt heel
voordeling uit de KONUS-gastenkaart: dankzij de gastheren in meer
dan 145 vakantieplaatsen kunnen de
gasten gratis rijden in bussen en treinen van alle negen verkeerssystemen
in de gehele vakantieregio.

Tourismus GmbH of op:
www.schwarzwaldcard.info.
Ook over KONUS vindt u uitgebreide informatie
in de Schwarzwald Tourismus GmbH.
Om uw uitjes te plannen kunt u het beste de
gratis overzichtskaart met de getekende KONUS-verbindingen aanvragen.
Op internet:
www.konus-schwarzwald.info.

Boek in de juiste plaats, arriveer, laat
de auto of camper staan en gebruik
de hele vakantie de KONUS-gastenkaart als gratis ticket in de bus en
trein. Ontdek zonder extra ticket tussen Donaueschingen en Freiburg,
Pforzheim, Karlsruhe en Basel met
het stads- en streekvervoer.
Waar kan dat nog?
Zo ontspannen spaart u nergens anders – en daarbij spaart u tegelijkertijd uw vakantiekas en het milieu.
Münsterplatz Freiburg
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Ervaring zomer

het Titisee
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Inhoud en pictogrammen

Achern l Bad Bellingen l Bad Rippoldsau-Schapbach
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Campingplaatsen Het ware vakantiegevoel.

Kampeerterrein classificatie - Verder informatie verkrijgbaar onder www.deutschertourismusverband.de

C

Campingplatz am Achernsee C

C

Exclusieve voorzieningen /algemene indruk. Hoogwaardig eerste klas comfort. Ruime voorzieningen in een bijzondere kwaliteit.

De gezins- en kindvriendelijke camping heeft een mooi zwemmeer
en is rustig gelegen op de Rijnvlakte. De camping kijkt rechtstreeks
uit op de bergen van het centrale Zwarte Woud. Op de camping is een
goed restaurant dat wordt geleid door mensen uit Baden, en er zijn
rolstoelvriendelijke sanitaire voorzieningen. De camping bestaat uit een
vlak weidelandschap met groepjes loofbomen. Vanaf hier is het slechts
enkele kilometers tot aan Baden-Baden, Offenburg of aan de andere
kant van de Rijn naar Straatsburg. Dit maakt van ons complex het
ideale uitgangspunt om te wandelen in het Zwarte Woud of in de Elzas.
Dat geldt ook voor cultuur en gastronomie – u vindt alles in de directe
omgeving. Afrit BAB A5 Achern. Wij kijken uit naar uw bezoek.

Pictogrammen:

Bad Bellingen

Praktisch en goed in de voorzieningen c.q. algemene indruk, met middelmatig comfort. Faciliteiten in een goede kwaliteit.

C

Alle voorzieningen c.q. algemene indruk met goed comfort. Faciliteiten van betere kwaliteit.

C

Eerste klas voorzieningen c.q. algemene indruk, met hoogwaardig comfort. Faciliteiten in een hoogwaardig en goed verzorgde kwaliteit.

C

Rostoelvriendelijke
faciliteiten

Solarium

Wij spreken Engels

Honden welkom

TV-ruimte

Wij spreken Frans

Creditkaarten worden
geaccepteerd

Kindervriendelijke sanitaire
voorzieningen

Wij spreken Nederlands

Winkel/supermarkt

Keuken

Wij spreken Italiaans

Restaurant/snackbar

Wasmachine

Wij spreken Spaans

Speeltuin

Huurcaravan

Prijs voor bijzonder engagement wat
betreft milieu- en natuurbescherming,
servicekwaliteit en veiligheid

Meer

Huurtenten

Buitenbad

Stortplaats chemisch toilet

Binnenbad / Thermaal bad
Sauna
Meldplichtig en verplicht tot
betaling van toeristenbelasting
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HS
LS

Hoofdseizoen (Afkorting in Preistabell)

Laagseizoen (Afkorting in Preistabell)
Prijzen: De aangegeven prijzen zijn circa-prijzen. De prijs
Elektriciteitsaansluiting is gericht op een staanplaats incl. 2 personen zonder
toeristenbelasting. Er worden soms ook extra kosten berekend en de prijzen voor gas, licht en water worden naar
Internet
verbruik berekend.
Fietsverhuur

1

Achern

Eenvoudig en praktisch in de voorzieningen c.q in algemene indruk.

Kur- Erlebniscamping Lug ins Land C
Ons 5-sterrenkuuroord en vakantiecamping ligt in de zonovergoten
drielandenhoek, midden in een landschap vol wijnranken, en biedt u een
prachtig uitzicht over de Rijnvlakte tot aan de Vogezen in de Elzas en het
Zwarte Woud. De vele recreatievoorzieningen maken van uw verblijf een
onvergetelijke ervaring. Van het zwembad dat wordt verwarmd door
zonne-energie tot de gratis Kinder-Lula-Club, een multifunctionele
sportarena, een aangesloten gezondheidscentrum en wifi op de camping. In de directe omgeving bevinden zich twee 18-holes golfbanen,
diverse thermaalbaden en andere aantrekkelijke recreatiemogelijkheden. Iedereen vindt hier gegarandeerd iets voor de perfecte vakantie.
Bezoek onze internetpagina www.camping-luginsland.de of vraag onze
gratis folder aan.

Staanplaatsen toeristen:
90
Vaste staanplaatsen:
350
Openingstijden:
het hele jaar
Hoogteligging:
145m boven NAP
Type
Camper/caravan
Tentplaats

€/staanplaats incl. 2 p. n.

vanaf 19,70/nacht/HS
vanaf 19,70/nacht/LS
vanaf 19,70/nacht/HS
vanaf 19,70/nacht/LS

Campingplatz am Achernsee
Am Achernsee 8, 77855 Achern
Tel. +49 (0) 7841.25253 / -508835
www.campingplatz-achernsee.de
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Staanplaatsen toeristen:
220
Vaste staanplaatsen:
120
Openingstijden:
het hele jaar
Hoogteligging:
300m boven NAP
Type
Camper/caravan
Tentplaats

€/staanplaats incl. 2 p. n.

vanf 25,20/nacht/HS
vanaf 18,40/nacht/LS
vanaf 25,20/nacht/HS
vanaf 18,40/nacht/LS

Lug ins Land Erlebnis GmbH
Römerstr. 3, 79415 Bad Bellingen
Tel. +49 (0) 7635.1820 / -1010
www.camping-luginsland.de
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Bad Rippoldsau-Schapbach

Schwarzwaldcamping Alisehof
Ligging en kenmerken:
Het Wolftal is een van de mooiste dalen van het zuiden van het noordelijke Zwarte Woud. Het Alisehof ligt op een zonnige plek aan het
riviertje Wolf. Caravan, camper of tent: wij hebben voor iedereen de
juiste staanplaats. Op de camping is er een kleine kiosk en een bistro. De
dorpskern is te voet bereikbaar, net als het verwarmde zwembad en de
minigolfbaan. Voor onze kleine gasten is er een speeltuin en kinderboerderij. Honden zijn toegestaan.
De camping is een goed uitgangspunt voor dagtochten of wandelingen.
Het Wolf-en-berenpark ligt er vlak naast en het nationale park is goed
bereikbaar Met de KONUS-kaart kunt u gratis met de bus reizen.

Staanplaatsen toeristen:
75
Vaste staanplaatsen:
75
Openingstijden:
01-04/31-10
Hoogteligging:
450m boven NAP
Type

€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper/caravan

vanaf 23,50/nacht/HS
vanaf 22,00/nacht/LS

Schwarzwaldcamping Alisehof GmbH
Rippoldsauer Str. 4
77776 Bad Rippoldsau-Schapbach
Tel. +49 (0) 7839.203, www.alisehof.de
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Bad Wildbad l Bräunlingen l Breisach a. Rh. l Donaueschingen l Friesenheim
4

Ligging en kenmerken: Lang uitgestrekt weidelandschap met loof- en
naaldbomen, verdeeld door de toegangsweg. Direct aan de Enz met
uitzicht op beboste bergen.
Highlights op de camping: Hier is geen ruimte voor verveling. Volwassenen kunnen herinneringen uit hun kindertijd opnieuw ontdekken
en kinderen kunnen hun dromen beleven. Dat is het Kleinenzhof van
de familie Harter. Een kleine eigen wereld waar iedereen zich goed kan
voelen. Vakantiewoningen, hotelkamers, overdekt zwembad, buitenbad, sauna, speeltuin en nog veel! Bestemmingen voor uitstapjes in de
omgeving: Boomtoppenpad Zwarte Woud, Palais Thermal, bergbaan,
hoogveen Kaltenbronn, viskwekerij met vismeer, “goudstad” Pforzheim,
Baden-Baden en Karlsruhe met musea en winkelmogelijkheden.

Ligging en kenmerken:
Ver weg van lawaai en stress ligt onze camping romantisch tussen weiden en direct aan de Kirnbergsee, midden in het mooie landschap van het
Zwarte Woud met zijn geneeskrachtige lucht.
Met onze moderne sanitaire ruimte en het restaurant, de vele bekende
plaatsen en beroemde bezienswaardigheden in de omgeving en met de
onbegrensde recreatiemogelijkheden is ons complex de ideale verblijfplaats voor uw vakantie in de omgeving van het dorp Unterbränd.
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Ligging en kenmerken: Klein...fijn...gemoedelijk...
De camping Münsterblick ligt centraal voor uitstapjes, wandelingen
en fietstochten voor de stadspoorten van de Europastad Breisach in
het stadsdeel Hochstetten. Vanaf hier kunt u uitstapjes maken naar
Freiburg, in het Zwarte Woud, Colmar, de Elzas, naar de Kaiserstuhl, in
het Markgräflerland en genieten van badkuren in Bad Krozingen. Op
de camping staat het landhotel Zum Adler met hotel, goede keuken en
mooi buitenterras.
Meer informatie vindt u ook op www.adler-hochstetten.de

Ligging en kenmerken: Verzorgde camping die is aangelegd in de vorm
van een schiereiland. De Riedsee-Camping heeft een eigen zwemmeer
met zandstrand.
Highlights op de camping: ’In de zomer is natuurlijk zwemmen, surfen
en zeilen populair. Daarbij is de Riedsee een optimaal uitgangspunt
voor fiets- en wandeltochten. Kinderen komen aan hun trekken in
onze speeltuin met trampoline. We hebben een restaurant, en op
zwemdagen is onze cafetaria geopend.
Bestemmingen voor uitstapjes in de omgeving: Donaubron in
Donaueschingen, Solemar in Bad Dürrheim, Sauschwänzlebahn in
Blumberg, zwemparadijs in Titisee-Neustadt, Rheinfall in Schaffhausen
(CH), Affenberg in Salem, Europapark in Rust.

vanaf 27,40/nacht/HS
vanaf 25,80/nacht/LS
vanaf 27,40/nacht/HS
Tentplaats
vanaf 25,80/nacht/LS
Family - Resort Kleinenzhof
Kleinenzhof Harter KG
Kleinenzhof 1, 75323 Bad Wildbad
Tel. +49 (0) 7081.3435 / -3770
www.kleinenzhof.de
Camper/caravan

Staanplaatsen toeristen:
50
Vaste staanplaatsen:
75
Openingstijden:
het hele jaar
Hoogteligging:
785m boven NAP
Type

€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper/caravan vanaf 21,00/nacht
Tentplaats

vanaf 21,00/nacht

Campingplatz Kirnbergsee
Seestr. 15, 78199 Bräunlingen-Unterbränd
Tel. +49 (0) 7654.7510 / -921844
www.campingplatz-kirnbergsee.de

Royaal aangelegde percelen en een ruim recreatieaanbod, individuele
service, modern comfort en een gezinsvriendelijke atmosfeer: van harte
welkom in campingpark Oase!
Geniet van een time-out van het alledaagse leven in uw kleine, fijne vakantieparadijs – in een idyllische omgeving, aan de voet van het Zwarte
Woud in een van de meest zonnige regio’s van Duitsland.
Gezinsvriendelijkheid speelt voor ons familiepark een bijzondere rol.
Hier vindt u een heleboel recreatiemogelijkheden voor groot en klein.
Direct naast het park zijn sport- en tennisbanen en een zwembad met
grote lig- en speelweide. Voor onze jonge kasten zijn er kakelbonte
speeltuinen met een piratenschip voor grote avonturen en een speciaal
zandgedeelte voor kleine kinderen.
Ons aanbod wordt compleet door de moderne sanitaire voorzieningen,
een ZB-winkel met terras, de mogelijkheid om te ontbijten en broodjes te
bestellen, parkrestaurant met mediterraans terras en speeltuin.
Op ontdekkingstocht!
Of u nu houdt van geschiedenis, avontuur, natuur of architectuur:
Ontdek de bezienswaardigheden van onze regio:
• Slechts 8 km van Europa-Park Rust.
• Beschermd natuurgebied “Taubergiessen” - een paradijs te voet of met
de boot.
• Historische steden zoals Ettenheim, Freiburg en Straatsburg.
• Natuurlandschap Zwarte Woud - watervallen, bergen, ravijnen, meren,
grotten, wouden en natuurparken.

Staanplaatsen toeristen:
169
Vaste staanplaatsen:
78
Openingstijden: 1weekvoorPasen-1weekinokt.
Hoogteligging:
193m boven NAP
Type

€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper/caravan
Tentplaats

vanaf 23,00/nacht/HS
vanaf 21,00/nacht/LS
vanaf 23,00/nacht/HS
vanaf 21,00/nacht/LS

Campingpark Oase
Mühlenweg 34, 77955 Ettenheim
Tel. +49 (0) 7822.445918 / -445919
www.campingpark-oase.de
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Grafenhausen
Staanplaatsen toeristen:
30
Openingstijden:
01/04-31/10
Hoogteligging:
270m boven NAP
Type

€/staanplaats incl. 2 p. n.

vanaf 21,00/nacht/HS
Camper/caravan
vanaf 21,00/nacht/LS
vanaf 21,00/nacht/HS
Tentplaats
vanaf 21,00/nacht/LS
Campingplatz Münsterblick
Hochstetterstr. 11, 79206 Breisach-Hochstetten
Tel. +49 (0) 76671.9393-0 / -93
campingplatz@adler-hochstetten.de

Rothaus Camping
Het ideale vakantieoord om te relaxen. Het terrasvormige terrein ligt
prachtig aan het woud gelegen, is grotendeels met betonnen grastegels
aangelegd en is zeer hondvriendelijk.
Alle staanplaatsen beschikken over stroomaansluiting (16 A). Wie vanaf
hier de wandelpaden wil verkennen, hoort de koeienbellen nog luiden
en ziet paarden op grote weiden grazen. Bij ons vindt u nog een stukje
ongerepte natuur naast de autosnelweg. Toch zijn wij prima te bereiken,
en zijn we een startplaats voor wandelingen, fietstochten en dagjes uit.
In de wintertijd lokt ook nog een klein skigebied. Voor de downhillskiërs is een lift, er worden loipes voor de langlaufers getrokken en wie
niet van skiën houdt, kan gaan rodelen of sneeuwschoenlopen.

Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:
Type

120
het hele jaar
980m boven NAP
€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper/caravan
Tentplaats

vanaf 16,50/nacht/HS
vanaf 14,50/nacht/LS
vanaf 14,50/nacht/HS
vanaf 12,50/nacht/LS

Rothaus Camping
Mettmatalstrasse 2, 79865 Grafenhausen
Tel. +49 (0) 7748.800
www.rothaus-camping.de
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Staanplaatsen toeristen:
100
Vaste staanplaatsen:
400
Openingstijden:
het hele jaar
Hoogteligging
680mboven NAP
Type
Camper/caravan
Tentplaats

€/staanplaats incl. 2 p. n.

vanaf 21,00/nacht/HS
vanaf 15,00/nacht/LS
vanaf 16,00/nacht/HS
vanaf 12,00/nacht/LS

Phillip Eike u. Florian Eike GbR
Am Riedsee 11, 78166 Donaueschingen
Tel. +49 (0) 771.5511 / -15138
www.riedsee-camping.de

Friesenheim

Campingplatz Baggersee Schuttern C
Ligging en kenmerken:
In het recreatiegebied van Friesenheim “Baggersee Schuttern” liggen de
camping Schuttern en het openbare buitenbad aan de Baggersee idyllisch
tussen bos en water. Het zwemmeer met een oppervlakte van ca. 12 ha,
zorgt voor een campingvakantie vol zwemplezier en ontspanning.
Highlights op de camping: “Seehaus Schuttern”, met biertuin aan het meer,
minigolfbaan, beachvolleybalveld, Pedelec-verhuur, speeltuinen, zwemmogelijkheden, eldorado voor hengelaars, uitgebreid fietspadennetwerk.
Voorzieningen en uitstaptripjes in de buurt:
Historisch museum Oberweier, kloosterkerk Schuttern, Romeinse nederzetting, Europapark Rust, Straatsburg, Freiburg.
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€/staanplaats incl. 2 p. n.

Campingpark Oase C

Donaueschingen

Riedsee-Camping

8

Type

Breisach

Campingplatz Münsterblick

7

Staanplaatsen toeristen:
150
Vaste staanplaatsen:
150
Openingstijden:
het hele jaar
Hoogteligging:
480m boven NAP

Bräunlingen-Unterbränd

Campingplatz Kirnbergsee

9

Ettenheim

Bad Wildbad

Family - Resort Kleinenzhof C

5

Ettenheim l Grafenhausen l Hinterzarten

Staanplaatsen toeristen:
115
Vaste staanplaatsen:
420
Openingstijden:
01-04/30-09
Hoogteligging:
153m boven NAP
Type

€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper/caravan vanaf 21,50/nacht
Campingplatz Baggersee Schuttern
In der Kruttenau 100, 77948 Friesenheim
Tel. +49 (0) 7821.6337460 / -633766460
www.campingschuttern.de

Staanplaatsen toeristen:
180
Vaste staanplaatsen:
40
Openingstijden:
het hele jaar
Hoogteligging: 860m boven NAP
Type

€/Stellplatz inkl. 2 P.

Camper/
caravan

vanaf 23,00/nacht/HS
vanaf 21,00/nacht/LS
vanaf 23,00/nacht/HS
Tentplaats
vanaf 21,00/nacht/LS

11

Kirchzarten

Karlsruhe l Neuenburg l Neuhausen

12

Tourist-Information Karlsruhe

13

Tel.: +49 (0) 721 3720-5383/-5384
touristinfo@karlsruhe-tourismus.de
www.karlsruhe-tourismus.de

karlsruhe

Cultuur, natuur en Badense levenskunst
karlsruhe
www.karlsruhe-tourismus.de

Kampeervakantie

Dreiländer-Camping u. Freizeitpark Gugel C

in het zuiden van het Zwarte woud –
voor de poorten van Freiburg

Puur kamperen

Moderne stacaravans

Camping Kirchzarten is een familiecamping
aan de rand van Kirchzarten. De camping ligt
in het prachtige Dreisamtal net buiten de stad
Freiburg. Omringd door de bergen Feldberg,
Schauinsland en Kandel, vormt het een ideale uitvalsbasis voor tal van recreatieve activiteiten. Camping Kirchzarten is het hele jaar
geopend en biedt op de ruime oppervlakte
500 staanplaatsen, allen met elektriciteit. De
gehele camping is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Vier moderne en comfortabele stacaravans
bieden de mogelijkheid voor een vakantie op
de camping in huiselijke stijl. Ze zijn ook verwarmd en hebben een eigen terras.

Direct naast onze camping vindt u het verwarmde buitenbad „Dreisambad Kirchzarten“
met een groot grasveld, peuterbad, speelbad
met brede glijbaan en waterval, wedstrijdbad
en zwembad met duikplanken.
De toegangsprijs is inbegrepen bij de overnachtingsprijs van de camping.

Eten
Ons gezellige restaurant „Zarduna“ met een
groot terras biedt culinaire hoogstandjes met
verse, regionale en seizoensgebonden gerechten.

Ligging en kenmerken: Tussen het Zwarte Woud en de Vogezen, in het
lieftallige Markgräflerland, in de omgeving van Zwitserland en Frankrijk,
ligt ons parkachtige campingterrein van 13 hectare. Het vlakke terrein
biedt staanplaatsen van een gemiddelde van 100 m2, gedeeltelijk met
satelliet-tv en wateraan- en afvoer. Sommige plaatsen bevinden zich
onder schaduwrijke bomen, andere op weidelandschap. Een prachtig zwembad van 160 m2 groot, dat ’ in de zomer buiten open is, met
fitnessruimte en wellnesszone (sauna, stoombad, rustzone), massage en
een heleboel sportmogelijkheden bieden ideale vakantiemogelijkheden
voor zowel actievelingen als voor gasten die op zoek zijn naar rust. Alles
volgens ons motto: verbonden met de natuur – met bijpassend comfort.
Highlights op de camping: 3 sanitairgebouwen, huurbadkamers, wifi,
goed restaurant, LM-winkel, beachbar aan het zwembad, tennisbanen,
minigolf, beachvolleybal, basketbal, trapveldje, fietsverhuur, barbecueplaats, grote kinderspeeltuin, een showpodium met optredens in het
hoofdseizoen (bijv. 1 x week dj of livemuziek, drive-in-bios), kinderboerderij, vakantieprogramma voor kinderen/jongeren/volwassenen met
Pasen/Pinksteren/juli/augustus, bezichtigingen, uitstapjes en nog veel
meer. Speciale aanbiedingen in de lente en de herfst. Verschillende
kortingen in hoog- en laagseizoen.
Uitstapjes in de omgeving: De steden Freiburg, Bazel, Mülhausen,
Colmar en Breisach met hun mooie historische binnensteden en tal van
musea; in het Zwarte Woud Blauen, Belchen en Feldberg. In de Vogezen
kunt u volop wandelen in de Grand Ballon en Slot Bürgeln, burchtruïne
Rötteln en de Sausenburg. Verder kunt u fietsen op de paden langs
de Rijn en door het Rheinwald. In de omgeving kunt u paardrijden en
golfen op de verschillende golfbanen.

Vakantieplezier

Moderne douche- en toiletgebouwen zorgen
voor het welzijn vanaf het eerste moment. Er
zijn ook badkamers te huur. Elke badkamer
heeft een douche, wastafel en toilet en kan
worden gereserveerd als een „ eigen badkamer „ voor het verblijf.
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Neuenburg am Rhein

Staanplaatsen toeristen:
170
Vaste staanplaatsen:
190
Openingstijden:
het hele jaar
Hoogteligging:
220m boven NAP
Type

€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper/caravan
Tentplaats

vanaf 26,00/nacht/HS
vanaf 24,00/nacht/LS
vanaf 24,00/nacht/HS
vanaf 24,00/nacht/LS

Christel Gugel GmbH
Oberer Wald 1, 79395 Neuenburg
Tel. +49 (0) 7631.7719
www.camping-gugel.de

15

Neuhausen

Vakantiestudio en appartement
Een ander alternatief voor een kampeervakantie vertegenwoordigen ons appartement
en de vakantiestudio. Beide bevatten alles
wat u nodig heeft voor een gezellige en comfortabele vakantie op de camping.

Huurcaravans
Kampeergevoel zonder eigen caravan? Altijd
zijn onze volledig uitgeruste caravans klaar
voor vakantie, een aantal met vaste voortent.

International Schwarzwald Camping C
Al bijna 50 jaar lang verwelkomen wij gasten uit de hele wereld. Bij ons
vindt u in elk seizoen een heleboel aantrekkelijke mogelijkheden om uw
vrije tijd door te brengen met uw gezin.
Maak kennis met het onvergetelijke landschap van het Zwarte Woud,
geniet van het zonnige vakantiegevoel op 540 m hoogte, en koel
op warme dagen af in het golf-buitenbad aan de overkant. Natuur,
zwemplezier, ontspannings- en vrijetijdsparadijs in Schellbronn nodigen
u zowel in de zomer als de winter van harte uit om uw vakantie bij ons
door te brengen.
CAMPING - AUTHENTIEKE VATEN - STACARAVANSTACARAVANSWELLNESS - MINIGOLF - BUITENBAD

Staanplaatsen toeristen:
50
Vaste staanplaatsen:
180
Openingstijden:
het hele jaar
Hoogteligging:
520m boven NAP
Type

€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper/caravan vanaf 19,50/nacht
Tentplaats

vanaf 19,50/nacht

International Schwarzwald Camping
Freibadweg 1, 75242 Neuhausen
Tel. +49 (0) 7234.65 17 / -51 80
www.camping-schwarzwald.de

Vijf Sterren Camping in het Zwarte Woud –
meer informatie, prijzen, aanbiedingen vindt
u op: www.camping-kirchzarten.de of vraag
vrijblijvend onze catalogus aan.

Camping Kirchzarten KG ∙ Geschäftsführer: Jens Ziegler ∙ Dietenbacher Straße 17 ∙ 79199 Kirchzarten/Deutschland
Tel. +49 (0)76 61 / 90 40 910 ∙ Fax +49 (0)76 61 / 61 624 ∙ info@camping-kirchzarten.de ∙ www.camping-kirchzarten.de
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Oberes Münstertal
13

Nördlicher Schwarzwald l Schluchsee l Seelbach

Simonswald

16

18

Nördlicher Schwarzwald

Campings in het noordelijke Zwarte Woud
Geen plaats voor verveling! Deze leus uit het noordelijke Zwarte Woud
moeten we letterlijk opvatten. Midden n onze prachtige natuur bieden
onze campings veel voor zowel avonturiers, individualisten als gezinnen.
Met de passende infrastructuur. Meerdere voorzieningen zijn al onderscheiden met 4 of 5 sterren. Op de campings zijn er restaurants, buitenbaden of gewoon animatie, maar kunt u ook wandelingen met gids,
fietstochten en uitstapjes boeken. De Albtal-Arena biedt bijvoorbeeld
een huttencamping aan, maar ook belevenissen zoals ijsstokschieten,
rafting of wandelingen door rivierbeddingen. Vergeet dan zeker niet het
avontuur culinair af te sluiten in de Albtal-Stadl! Hier worden regionale
gerechten een speciale ervaring.
In het prachtige Enztal ligt het family-resort Kleinenzhof, waar stacaravans, vakantiewoningen maar ook camperstaanplaatsen te huur staan.
Het idyllische resort bevindt zich midden in de natuur, en heeft zelfs
een eigen beek. Hierop kunt u trainen op een zelfgebouwd vlot zoals
de vlotvaarders vroeger deden. Dankzij het voortreffelijke restaurant
op de camping kunt u het fornuis laten voor wat het is, en u volledig
overgeven aan de culinaire ontdekkingen van het noordelijke Zwarte
Woud. In het hartje van de natuur ligt ook de camping Quellgrund. Een
ware wellness-plaats, waar gasten een ontspannend programma voor
lichaam en geest kunnen reserveren met yoga of pilates. Direct aan het
Enztal-fietspad kunt u beginnen met uw ontdekkingstocht langs de
rivier beginnen en genieten van de natuur! Hier vindt u alles wat uw
hart begeert. Alleen komt u misschien tijd tekort!
32

Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald
Sonnenweg 5
Tel. +49 (0) 7052 8169770
75378 Bad Liebenzell
www.mijn-zwartewoud.nl
info@mijn-zwartewoud.nl

Welkom in het Zwarte Woud

Schluchsee

Campingplatz Schluchsee C
Ligging en kenmerken: Camping Schluchsee is aangelegd in terrassen, en ligt
op een prachtige locatie direct aan het gelijknamige meer. De camping is het
hele jaar geopend en beschikt over 200 plaatsen tussen de 75-90 m2 groot, die
beschikken over een stroomaansluiting. Sommige plaatsen zijn in de schaduw.
NIEUW: 8 premiumplaatsen met stroom-/water- en afvalwateraansluiting. Het
gezellige, uitnodigende restaurant “Seestüble” beschikt over een zomerterras
waar het aangenaam vertoeven is. Highlights op de camping: Een nieuw
sanitairgebouw, kinderspeeltuin, tafeltennistafels, 1 barbecueplaats en een
afwisselend kinderprogramma in het hoogseizoen maken het gezinsaanbod
compleet. Wij zijn gastheren met de Hochschwarzwald Card, waarmee u gratis
gebruik kunt maken van meer dan 70 recreatiemogelijkheden in de omgeving.
Vanaf de 2e overnachting krijgen onze gasten de Hochschwarzwald Card.
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Meer campings en informatie uit het
noordelijke Zwarte Woud vindt u op:

Staanplaatsen toeristen
200
Openingstijden:
het hele jaar
Hoogteligging:
930m boven NAP
Type

€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper/caravan vanaf 32,70/nacht
Tentplaats

vanaf 29,70/nacht

Campingplatz Schluchsee,
Gewann Zeltplatz 1, 79859 Schluchsee,
Tel. +49 (0) 7656.573, www.campingschluchsee.de, info@camping-schluchsee.de

Seelbach

Schwarzwälder Hof C
Ligging en kenmerken: Terrasvormig aangelegd terrein met uitzicht
op het mooie Schuttertal, dat is gedeeld door de toegangsweg. Zeer
moderne sanitaire voorzieningen en huurbadkamers.
Highlights op de camping: 5-sterren-spacamping, eigen restaurant met
Badische lekkernijen, groot buitenterras. Overdekt zwembad, buitenbad,
groot saunalandschap met 7 verschillende sauna’s en natuurlijke zwemvijver. Verdere mogelijkheid tot overnachting in landhotel, natuur-blokhutten,
vakantiewoning en, in de spiksplinternieuwe, avontuurlijke boomhutten.
Bestemmingen voor uitstapjes in de omgeving: Wandel- en bikeparadijs
vanaf de camping. Dorotheenhütte Wolfach, historische binnenstad
Gengenbach, Freiburg en de Elzas, ideaal als dagtocht.
Europapark Rust op 30 km afstand.

Staanplaatsen toeristen:
190
Openingstijden:
het hele jaar
Hoogteligging:
200m boven NAP
Type

€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper/caravan

vanaf 35,30/nacht/HS
vanaf 28,20/nacht/LS

Schwarzwälder Hof
Tretenhofstr. 76, 77960 Seelbach
Tel. +49 (0) 7823.96095 -0 / - 22
info@spacamping.de, www.spacamping.de

Kleine, gezellige familiecamping in een romantisch Schwarzwald-dal.
Alle staanplaatsen zijn voorzien van eigen stroom (16 amp.), water
en rioolaansluiting.

Bijzonder mooi gelegen
Direct bij het centrum van Simonswald. Prachtig uitzicht over Simonswald en de
omliggende weilanden en bergen. Gratis toegang tot het plaatselijke zwembad,
openbaar vervoer en diverse attracties.

Glamping camping
Voor bijzonder campingflair staan onze rustieke Schwarzwald-tenten,
luxe stacaravans en een trekkershut ter beschikking.Ervaar iets unieks in een
van onze Schwarzwald-lodges. Alle accommodaties hebben een prachtig uitzicht.
www.schwarzwald-camping.de.

Camping Schwarzwaldhorn
Familie Rudolph Evers
Ettersbach 4b
79263 Simonswald

Tel. 07683 477 oder 10 48
Fax 07683 90 91 69
info@schwarzwald-camping.de

MSBu.de

Snel bekijken op
www.schwarzwald-camping.de
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Bad Bellingen l Bad Krozingen l Blumberg

Calw l Donaueschingen l Hüfingen l Kappelrodeck l Königsfeld
4

Calw

Wohnmobilstellplatz „Am alten Bahnhof“
Ligging en kenmerken: Gebied gereserveerd voor campers op grote
parkeerplaats in de omgeving van de stad. Vlakke, stevige ondergrond.
Holiday Clean-installatie en elektriciteitszuil.
Highlights ter plekke: Historische vakwerkbinnenstad, klooster Hirsau,
burchtruïne Waldeck, Herman Hesse-, leerlooierij-, klooster- en boerderijmuseum, stadsmuseum – Palais Vischer, Der Lange (voormalige gevangenis), spoorseinhuisje 1 mei tot oktober iedere zaterdag en zondag
stadsrondleidingen en rondleidingen in het klooster.
Top-evenementen: kloosterzomer van Calw in Hirsau, Calw rockt, …
Actief ter plekke: Nagoldtal-fietspad, E-bike- en mountainbiketochten,
premiumwandelpad, geocachingtochten, nordic walking-trajecten,
buitenbad, zwart- en rood wildpark en nog veel meer.

Camperplaatsen Voelbaar anders!

Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:
Type

4
het hele jaar
320m boven NAP
€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper

gratis

Wohnmobilstellplatz „Am alten Bahnhof“
Bahnhofstraße, 75365 Calw
Info: Stadtinformation Calw
Sparkassenplatz 2, 75365 Calw
Tel. +49 (0) 7051.167 -399 / -398
www.calw.de, stadtinfo@calw.de

5

Donaueschingen

Wohnmobilstellplatz am Schlosspark
Ligging en kenmerken: : De staanplaats bevindt zich bij het vorstelijke
Fürstenberg Slotpark met uitzicht op de rivier Breg. Voetpaden leiden in
enkele minuten naar het punt waar de Donau samenstroomt, parkzwembad, tennisbaan, naar de Donaubron en de binnenstad. Stroom is
verkrijgbaar op de camping – het toe- en afvoerstation met vers water
bevindt zich op ca. 1 km afstand.
Highlights op de camping: Donaubron, vorstelijk Fürstenbergs slot met
park, binnenstad met Jugenstilensemble, raadhuis met muzikantenfonteinen, Fürstenberg brouwerij, vorstelijke verzamelingen, museum Art.
Plus, kinder- en jeugdmuseum, gildemuseum, avontuurlijke rondleidingen,
goed opgezet netwerk met fiets- en wandelpaden, Konus-gastenkaart gratis openbaar vervoer (ÖPNV) in het hele gebied van het Zwarte Woud.

1

Bad Bellingen

Wohnmobilstellplatz an den Balinea Thermen
Ligging en kenmerken: De staanplaatsen liggen idyllisch direct aan het
kuurpark en de Balinea Thermen. Supermarkt, restaurants, wijnlokalen,
winkels, treinstation op loopafstand. Ondergrond asfalt.
Highlights op de camping: Balinea Thermen met mineraal
thermaalbaden, saunapark en wellnesswereld. Hier baadt u in een
van de beste warmwaterbronnen van Duitsland! Balinea Dode-Zeezoutgrotten, in het kuurpark: gratis blotevoetenpark, klimtuin, minigolf,
jeu de boules en nog veel meer.
Bestemmingen voor uitstapjes in de buurt: Ideale plaats voor uitstapjes
in de drielandenhoek F-D-CH, bijv. Freiburg, Staufen, Landhaus Ettenbühl,
Vitra Design Museum, museumstad Bazel, Augusta Raurica, Zwarte
Woud, Elzas, Colmar, Straatsburg, Ecomusée en nog veel meer.

2

Ligging en kenmerken: Deze plaats waar uw welzijn belangrijk is, tussen
het Zwarte Woud en de Vogezen. Zon en milde temperaturen zorgen het
hele jaar door voor een zuidelijke flair.
Highlights op de camping: De camping bevindt zich direct naast de Vita
Classica met thermen, saunaparadijs en welzijnshuis en vlakbij het ruim
aangelegde kuurpark. Bij een verblijf van min. 3 nachten is de toegang
tot de Vita Classica gratis, en vanaf 7 nachten een kuipbad.
Bestemmingen voor uitstapjes: Vanaf de 1e nacht krijgt iedere campergast
de Konus-gastenkaart, waarmee u gratis kunt reizen met bus en trein in
de hele regio van het Zwarte Woud. Aantrekkelijke bestemmingen in het
Zwarte Woud wachten op u. Dankzij de gunstige ligging in de drielandenhoek zijn ook Frankrijk en Zwitserland slechts op steenworp afstand.

3

Ligging en kenmerken: Na binnenkomst in de stad vindt u rechts
achteraan de begrinde staanplaats.
Highlights op de camping: De camping is ingedeeld in twaalf percelen
en een ruim vrij oppervlak voor het parkeren, en biedt mogelijkheden
om uit te rusten en te ontspannen. In een border staan inheemse
veenplanten, die in de “Zollhausried” voorkomen, maar die daar wegens
de slechte toegankelijkheid en de beschermde status niet bekeken
kunnen worden.
Bestemmingen voor uitstapjes in de buurt: Historische
stroomtreinritten met de Sauschwänzlebahn, panoramisch buitenbad,
wandelingen door de Wutachschlucht, struisvogelboerderij, E-bike- en
Segway-ritten met gids.
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Staanplaatsen:
28
Openingstijden: Aanmelding dgl. 9-21 uur
Hoogteligging:
257m boven NAP
Type
Camper

€/staanplaats incl. 2 p. n.

vanaf 14,00*/nacht
*exclusief toeristenbelasting

Wohnmobilstellplatz an den Balinea
Thermen, Badstr. 14, 79415 Bad Bellingen
Info: Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen GmbH, Tel. +49 (0) 7635.8080
www.bad-bellingen.de

€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper

gratis

Wohnmobilstellplatz am Schlosspark
Prinz-Fritzi-Allee, 78166 Donaueschingen
Info: Amt Kultur, Tourismus u. Marketing
Karlstr. 58, 78166 Donaueschingen
Tel. +49 (0) 771.857221 / -228
www.donaueschingen.de

6

Wohnmobilstellplatz an der Breg
Campergebruikers vinden in het ontspanningsoord Hüfingen naast een
afwisselend en aantrekkelijk landschap ook rust en ontspanning.
De camperplaats ligt in de omgeving van het centrum, rustig en
idyllisch aan de Bregoever. Het centrum en de historische binnenstad
met restaurants en liggen op 3 minuten loopafstand.
Gezelligheid en welzijn vindt u in het aquari-familiebad met sauna,
dat op een kleine 10 minuten loopafstand ligt. Ook cultureel gezien
heeft Hüfingen het een en ander te bieden. Met de KONUS-gastenkaart
kunnen onze vakantiegangers voorzieningen zoals het Romeinse
badhuis, schoolmuseum en het stadsmuseum goedkoper bezoeken.

Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:
Type

22
het hele jaar
700m boven NAP
€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper

vanaf 6,00/nacht

Wohnmobilstellplatz an der Breg
Bräunlinger Straße, 78183 Hüfingen
Info: Stadtverwaltung Hüfingen
Hauptstraße 16, 78183 Hüfingen
Tel. +49 (0) 771.600924, www.huefingen.de
tourismus-kultur@huefingen.de

7

Kappelrodeck
Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:
Type
Camper

75
het hele jaar
233m boven NAP
€/staanplaats incl. 2 p. n.

vanaf 12,00/nacht

Wohnmobilstellplatz Bad Krozingen
Wohnmobilstellplatz am Rebberg,
79189 Bad Krozingen, Info: Kur und Bäder
GmbH, Herbert-Hellmann-Allee 12, 79189
Bad Kozingen, Tel. +49 (0) 152.09 56 31 70,
www.bad-krozingen.info

Blumberg

Wohnmobilstellplatz „Oberes Ried“

Type

20
het hele jaar
680m boven NAP

Hüfingen

Bad Krozingen

Wohnmobilstellplatz

Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging::

Wohnmobileck am Heidenhof
Ligging en kenmerken: De wijn- en vakantieplaats in het Acherdal,
tussen de “Badische Wijnstraat” en het Nationale Park Zwarte Woud,
ligt heerlijk tussen wijnbergen, groentetuinen en wijde wouden.
Wijnkelderbezichtigingen met wijnproeverijen, wijnleerpaden en de
wijnfeesten laten de vakantiegast meegenieten van deze traditierijke
wijnbouwomgeving.
Highlights op de camping: In de directe omgeving van de camperplaats
vindt u prachtige wandelpaden en mountainbiketrajecten, een verwarmd buitenbad en tennisbanen.
Uitstapjes in de omgeving: Straatsburg en Baden-Baden zijn op slechts
30 km afstand. De uitstapjes aan de “Schwarzwaldhochstraße” zoals de
Mummelsee, de berg Hornisgrinde en het Lotharpad zijn snel bereikbaar

Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:
Type
Camper

17
het hele jaar
300m boven NAP
€/staanplaats incl. 2 p. n.

vanaf 5,00/nacht

Wohnmobileck am Heidenhof
77876 Kappelrodeck
Info: Tourist-Information
Hauptstr. 65, 77876 Kappelrodeck
Tel. +49 (0) 77842.802 -10 / -75
www.kappelrodeck.de

8

Königsfeld
Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:
Type
Camper

25
het hele jaar
704m boven NAP
€/staanplaats incl. 2 p. n.

vanaf 6,00/nacht/HS
vanaf 5,50/nacht/LS

Wohnmobilstellplatz „Oberes Ried“
Oberes Ried, 78176 Blumberg
Info: Stadt Blumberg, Hauptstr. 52,
78176 Blumberg, Tel. +49 (0) 7702.51200
www.stadt-blumberg.de
touristinfo@stadt-blumberg.de

Reisemobil-Park Bregnitzhof
Rustig park met royaal aangelegde percelen voor 21 campers bij het
saunalandschap Bregnitzhof met een prachtig uitzicht over de golfbaan
tot de Schwäbische Alb. Op alle percelen staan elektriciteitszuilen.
In slechts enkele minuten te voet bereikt u de dorpskern met winkels,
Tourist-Info, „CuraVital – Zentrum für Komplementärmedizin“ (centrum
voor complementaire geneeskunde), het kuuroord met gastenhuis, cafés
en restaurants.
All-in aanbiedingen en spaarweken!
Kosten: 10,00 € / camper / dag incl. toeristenbelasting,
Schwarzwald-gastenkaart en camper-pas
Stroom: 1,– € / 8 uur • Water: 0,10 € / 10 l / 2 min.

Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:
Type
Camper

21
het hele jaar
790m boven NAP
€/staanplaats incl. 2 p. n.

vanaf 10,00/nacht

Reisemobil-Park Bregnitzhof
Buchenberger Straße 34, 78126 Königsfeld
Tel. +49 (0) 7725.9164811 / -7053
www.reisemobilpark-bregnitzhof.de
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Lahr/Schwarzwald | Lauchringen | Nagold l Renchen-Ulm l Unterkirnach
9

Ligging en kenmerken: Aan de ingang van het Schuttertal, omgeven
door het voorgebergte van het Zwarte Woud. Voet- en fietspad , en
verbinding met openbaar vervoer (200 m) naar de binnenstad.
Highlights op de camping: Directe toegang tot het fietspad Rhein-Schuttertal. Mountainbiketrajecten en wandelpaden in de directe omgeving.
Uitstapjes in de omgeving: Historische binnenstad van Lahr met een
heleboel winkels die worden geleid door de eigenaar, cafés, restaurants en
stadsgalerij. Burchtruïne Hohengeroldseck, nationaal natuurmonument
Langenhard, panoramaweg Schutterlindenberg, waterpad Sulzbachtal,
“Geroldsecker Qualitätsweg”. Europa-Park (22 km), natuur- en landschapsbeschermingsgebied Taubergießen (25 km), Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof (32 km), Freiburg (51 km), Straatsburg (47 km).

Ligging en kenmerken: Op landelijke, rustige locatie, direct aan een idyllische
kleine beek en vlak bij het buitenbad. De plaats ligt ook aan de oever van de
Wutach en is via de B34 direct bereikbaar. Alle winkels zijn te voet bereikbaar.
Highlights op de camping: Meteen bij de staanplaats beginnen wandel- en
fietspaden. Een van de aantrekkelijkste buitenbaden aan de Hoogrijn met
reuzeglijbaan, stroomversnelling en springtorens ligt ook in de directe omgeving. De bomen aan de beekoever geven in de zomer heerlijke schaduw
en garanderen een romantisch oponthoud in een heerlijke omgeving. Op
iedere plaats is een eigen grasveld aangelegd.
Uitstapjes in de omgeving: Natuurpark Zwarte Woud Zuid, Bad Zurzach
met thermaalbad, Schaffhausen met de Rijn-waterval, slot Bonndorf, Zürich
en Bazel, Bodenmeer.

11

Ligging en kenmerken: IIdyllisch aan de Nagold-oever, ca. 15 minuten lopen
naar het stadscentrum. 22 staanplaatsen op grind, het hele jaar geopend.
Stroomaansluiting en watertoe- en -afvoer tegen betaling aanwezig.
Highlights op de camping: Stedelijke flair in een historische setting, een
landschap waarin boomgaarden en dichte wouden elkaar afwisselen:
Nagold heeft veel te bieden. Of het nu gaat om heerlijk winkelen, culinaire
lekkernijen, wandelingen in het mooie stadspark of een stadsrondleiding
(met gids): het stadscentrum ligt op 15 minuten loopafstand. Op warme
zomerdagen nodigt het zwempark uit om te relaxen. Uitstapjes in de
omgeving: Wandelingen met prachtige uitzichten en inkijkjes, fietstochten langs de Nagold, walkingtochten in het Nordic Fitness Park, ontdekken
van de burchtruïne Hohennagold of een bezoek aan de klimtuin.

Renchen-Ulm - het bierdorp aan de voet van het Zwarte Woud
Ligging en kenmerken: Renchen-Ulm wordt omgeven door de groentetuinen van de Ortenau. Van hieruit ontdekt u een groot aantal wandel- en
mountainbike-routes door de wijnbergen en bossen van de omgeving van
het voorgebergte. De staanplaats ligt direct aan het fietspadennetwerk van
Ortenau. Highlights op de camping: Geniet van de bierspecialiteiten van
de familiebrouwerij Bauhöfer en de Badische specialiteiten van de lokale
gastronomie. Talrijke themapaden, bijv. natuurleerpad, fruitleerpad, Grimmelshausen-rondweg, bosleerpad met bosspeeltuin, wandelingen te paard.
Uitstapjes in de omgeving: Recreatiezwembad Renchen, minigolfbaan, Simplicissimus-Haus en tentoonstelling over de stadsgeschiedenis. Mogelijkheden tot uitstapjes naar Straatsburg, Baden-Baden, Karlsruhe, Freiburg.

vanaf 6,00/nacht

Wohnmobilstellplatz Stadt Lahr
Breitmatten 3, 77933 Lahr
Info: KulTourBüro Tickets & Touristik Lahr
Kaiserstr. 1, 77933 Lahr
Tel. +49 (0) 7821.950210
www.lahr.de, kultour@lahr.de

Tussen de Badische Wijnstraat en het Nationale Park Zwarte Woud loopt
het Renchtal met de plaatsen Oberkirch, Lautenbach en Oppenau. Zijn
sprookjesachtige fruit- en wijntuinen, eindeloze bossen, verborgen zijdalen en de open hoogtes van het Zwarte Woud zijn ideaal voor wandelaars, fietsers en paragliders. De gastronomie met de Badische keuken is
een streling voor de tong. Landelijk onderscheiden wijnen en brandewijnen zijn de topproducten van de regio.
Ligging en kenmerken:
Oberkirch: Idyllisch gelegen camperplaats aan de rivier Rench met 37
staanplaatsen met optimale ligging. Op slechts 5 minuten afstand van
de oude stadskern. Adres: An der Renchallee, 77704 Oberkirch
Lautenbach: Het terrein ligt tussen Rench en het sportterrein en beschikt
over 8 staanplaatsen. Adres: Waldstraße 1, 77794 Lautenbach

Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:
Type

20
het hele jaar
350m boven NAP
€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper

vanaf 8,00/nacht

Wohnmobilstellplatz an der Wutach
Badstraße, 79787 Lauchringen
Info: Bürgermeisteramt Lauchringen
Hohrainstr. 59, 79787 Lauchringen
Tel. +49 (0) 7741.6095-0
www.lauchringen.de, info@lauchringen.de

Oppenau: De parkeerplaats Wagner-Maier bij het recreatiezwembad
biedt op vlakke, begrinde ondergrond plaats aan 6 campers.
Adres: Hauptstraße, 77728 Oppenau
Met de Konus-gastenkaart hebt u naast gratis vervoer met bus en trein
in het hele Zwarte Woud gratis toegang tot de buitenbaden van Oberkirch en Oppenau, inclusief gebruik van de sanitaire voorzieningen.
Highlights ter plekke: Historische binnenstad Oberkirch, ruïne Schauenburg,
bedevaartskerk Mariä Krönung, kloosterruïne en watervallen Allerheiligen,
Nationale Park Zwarte Woud, kwaliteitsvolle wandelpaden Renchtalsteig,
Brennersteig van Oberkirch en Turmsteig van Maisach. Buitstapjes in de
omgeving: Straatsburg, Baden-Baden, Freiburg, Europa-Park Rust.

Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:
Type

zie gegevens in tabel
het hele jaar
194-275mbovenNAP
€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper

vanaf 5,00*/nacht

* exclusief toeristenbelasting. Staffelprijzen bij meerdaags
verblijf

Renchtal Tourismus GmbH
Bahnhofstr. 16, 77704 Oberkirch
Tel. +49 (0) 7802.82600 / -82619
www.renchtal-tourismus.de
info@renchtal-tourismus.de
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Wehr
Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:
Type

22
het hele jaar
410m boven NAP
€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper

vanaf 3,00/nacht

Wohnmobilhafen am Nagoldtal-Radweg
Am Glockenrain 67, 72202 Nagold
Info: Stadt Nagold
Marktstraße 27-29, 72202 Nagold
Tel. +49 (0) 7452.681135 / -6815135
www.nagold.de, tourismus@nagold.de

Wohnmobilstellplatz im Ludingarten
Ligging en kenmerken: De camperplaats Wehr liegt in de Ludingarten
vlakbij de Tourist-Info.
Highlights op de camping: Er zijn 7 staanplaatsen, waarvan één voor
grote campers. De camping wordt omgeven de rivier Wehra en het
kleine meertje in het park.
Uitstapjes in de omgeving: Dankzij de goede verbinding met de stad
zijn de bakkerijen, restaurants, cafés, banken en winkels in de directe
omgeving. Vanaf de staanplaats bereikt u eenvoudig twee musea, de
burchtruïne Werrach met het sagenpad, de twee Schönau-kastelen met
klokkenspel, het Wehratal-belevingspad, de Schluchtensteig met de
wild-romantische Wehraschlucht en de druipsteengrotten van Hasel.

Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:
Type

7
het hele jaar
366m boven NAP
€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper

10,00/nacht

Wohnmobilstellplatz im Ludingarten
Im Ludingarten, 79664 Wehr
Info: Tourist-Info Wehr
Hauptstr. 14, 79664 Wehr
Tel. +49 (0) 7762.808603
www.wehr.de, tourist-info@wehr.de

Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:

12
het hele jaar
163m boven NAP

Type

€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper/caravan

vanaf 7,00/nacht/HS
vanaf 7,00/nacht/LS

Wohnmobilstellplatz Renchen-Ulm
Ullenburgstraße, 77871 Renchen
Info: Stadt Renchen
Hauptstraße 57, 77871 Renchen
Tel. +49 (0) 7843.70742 / -707942
www.renchen.de, info@renchen.de

Unterkirnach

Reisemobilstellplatz Unterkirnach
Ligging en kenmerken: De staanplaats is onderscheiden als TOP-PLATZ
en ligt idyllisch tussen drie beekjes. Hij beslaat ca. 3.000 m2 en ligt op
een centrale, rustige locatie direct aan de dorpskern. Een winkel voor
levensmiddelen, banken, apotheken, artsen, postkantoor, boerenlandwinkels, restaurants, speelschuur en het overdekte zwembad aqualino
liggen op enkele minuten loopafstand.
Grootte en uitrusting: Op het terrein zijn 17+2 rolstoeltoegankelijke
staanplaatsen. De staanplaatsen zijn ca. 60 m2 groot en ca. 10 m lang.
Een toe-/afvoerstation voor water/afvalwater en de stroomafgifte met
een aansluitwaarde tot 1.000 Watt (ca. 6 ampère) en de omschakeling
op 16 ampère zijn aanwezig.
KONUS-gastenkaart voor 2 personen in de prijs inbegrepen!

18

€/staanplaats incl. 2 p. n.

Camper

Wohnmobilstellplätze im Renchtal

Im Schwarzwald ganz vorn.

Renchen-Ulm

Wohnmobilstellplatz Renchen-Ulm

13

Type

14
het hele jaar
170m boven NAP

Nagold

Wohnmobilhafen am Nagoldtal-Radweg

12

Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:

Lauchringen

Wohnmobilstellplatz an der Wutach

14

Renchtal

Lahr/Schwarzwald

Wohnmobilstellplatz Stadt Lahr

10

Renchtal (Oberkirch | Oppenau | Lautenbach) l Wehr

Staanplaatsen:
Openingstijden:
Hoogteligging:
Type
Camper

17 + 2 barrièrevrij
het hele jaar
810m boven NAP
€/staanplaats incl. 2 p. n.

vanaf 11,00/nacht

Reisemobilstellplatz Unterkirnach
Rathausplatz, 78089 Unterkirnach
Info: Gemeinde Unterkirnach
Villinger Straße 5, 78089 Unterkirnach
Tel. +49 (0) 7721.800 -837 / -840
www.unterkirnach.de, info@unterkirnach.de

Oberes Münstertal
19

Barrièrevrije voorziening.
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Campingplatz Schwarzwaldhorn****
Rudolph Evers
Ettersbach 4b, 79263 Simonswald

+49 (0) 7683.47 7 / -90 91 69
info@schwarzwald-camping.de
www.schwarzwald-camping.de
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Camping Steingrubenhof
A. Blattmann
Haldenweg 3, 79271 St. Peter

+49 (0) 7660.21 0
info@camping-steingrubenhof.de
www.camping-steingrubenhof.de
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Camping an der Wutach
Familie Mut
Außer Ort 6, 79780 Stühlingen

+49 (0) 7744.422 / -91 99 57
mut-stuehlingen@t-online.de
www.camping-wutach.de
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Camping Carpe Diem***
H. Smits
Martinshölzle 6-8, 72218 Wildberg

+49 (0) 7054.93 18 51
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Wohnmobilstellplatz Achern
+49 (0) 7841.64 21 44 0 / -64 21 45 9
Stadtwerke Achern
stadtwerke@achern.de
Kappellenstraße/Ecke Badstraße, 77855 Achern www.achern.de
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Campingplatz am Achernsee***
Stadt Achern
Am Achernsee 8, 77855 Achern

+49 (0) 7841.25 25 3 / -50 88 35
camping@achern.de
www.campingplatz-achernsee.de
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Kur-Erlebniscamping Lug ins Land*****
Lug ins Land Erlebnis GmbH, Michael Böttle
Römerstr. 3, 79415 Bad Bellingen

+49 (0) 7635.18 20 / -10 10
info@camping-luginsland.de
www-camping-luginsland.de
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19 Campingpark Bad Liebenzell

+49 (0) 7052.93 40 60 /-61
info@campingpark-bad-liebenzell.com
www.campingpark-bad-liebenzell.com
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20 Campingplatz Traiermühle

Reinhard Braun
Renchtalstr. 53a, 77740 Bad Peterstal

+49 (0) 7806.8064 / -91 0 528
camping@traiermuehle.de
www.traiermuehle.de
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Schwarzwaldcamping Alisehof GmbH*****
Herr und Frau Fischer, Rippoldsauer Str. 4,
77776 Bad Rippoldsau-Schapbach

+49 (0) 7839.20 3
camping@alisehof.de
www.alisehof.de
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Family-Resort Kleinenzhof*****
Kleinenzhof Harter KG
Kleinenzhof 1, 75323 Bad Wildbad

+49 (0) 7081.34 35 / -37 70
info@kleinenzhof.de
www.kleinenzhof.de
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Camping Badenweiler*****
Familie Wiesler
Weilerstr. 73, 79410 Badenweiler

+49 (0) 7632.15 50 / -52 68
info@camping-badenweiler.de
www.camping-badenweiler.de
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Campingplatz Kirnbergsee
M&P GmbH
Seestr. 15, 78199 Bräunlingen-Unterbränd

+49 (0) 7654.75 10 / -92 18 44
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Campingplatz Münsterblick
Familie Ehrhardt, Hochstetterstr. 11,
79206 Breisach-Hochstetten

+49 (0) 7667.93 93 0 / -93 93 93
campingplatz@adler-hochstetten.de
www.adler-breisach.de
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Riedsee-Camping
Phillip Eike und Florian Eike GbR
Am Riedsee 11, 78166 Donaueschingen

+49 (0) 771.55 11 / -15 13 8

10

680
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600 100 400

Debra Lee Kappi
Pforzheimer Str. 34, 75378 Bad Liebenzell

3

www.campingplatz-kirnbergsee.de

www.riedsee-camping.de

www.campingcarpediem.de

Overzicht
Camperplaatsen
Telefoon/fax
E-Mail
Internet

22 Campingplatz Königskanzel*****

U.&B. Eiermann GbR
Freizeitweg 1, 72280 Dornstetten

+49 (0) 7443.67 30 / -45 74
info@camping-koenigskanzel.de
www.camping-koenigskanzel.de
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Wohnmobilstellplatz an den Balinea Thermen
Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen GmbH
Badstr. 14, 79415 Bad Bellingen

+49 (0) 7635.80 80 / -80 82 03
info@bad-bellingen.de
www.bad-bellingen.de
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Campingpark Oase****
Daniel Kuhnes
Mühlenweg 34, 77955 Ettenheim

+49 (0) 7822.44 59 18 / -19
info@campingpark-oase.de
www.campingpark-oase.de
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Wohnmobilstellplatz Bad Krozingen
Kur und Bäder GmbH, Wohnmobilstellplatz
am Rebberg, 79189 Bad Krozingen

+49 (0) 152.09 56 31 70
tourist.info@bad-krozingen.info
www.bad-krozingen.info
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23 Camping- u. Gästezimmer Möslepark****

+49 (0) 761.76 79 33 3
infomation@camping-freiburg.com
www.camping-freiburg.com
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Wohnmobilstellplatz Bad Wildbad
Touristik Bad Wildbad GmbH
An der Kernerstraße, 75323 Bad Wildbad

+49 (0) 7081.10 28 0 / -10 29 0
touristik@bad-wildbad.de
www.bad-wildbad.de
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24 Naturcamping-Langenwald*****

Thomas Eiermann
Straßburgerstr. 167, 72250 Freudenstadt

+49 (0) 7441.28 62 / -28 93
info@camping-langenwald.de
www.camping-langenwald.de
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Wohnmobilstellplatz „Oberes Ried“
Stadt Blumberg
Oberes Ried, 78176 Blumberg

+49 (0) 7702.51 20 0 / -52 2
touristinfo@stadt-blumberg.de
www.stadt-blumberg.de

16

704

hele
jaar

25*

•

•

•

•

•

•

•

--

16
km

1
km

12
km

--

•

8

Campingplatz Baggersee Schuttern****
Gemeinde Friesenheim
In der Kruttenau 100, 77948 Friesenheim

+49 (0) 7821.63 37 46 0 / -63 37 66 46 0
campingplatzschuttern@friesenheim.de
www.campingschuttern.de
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Wohnmobilstellplatz Bonndorf-Holzschlag
Stadt Bonndorf
Schulstr. 2/Dorfplatz, 79848 Bonndorf

+49 (0) 7703. 76 07
touristinfo@bonndorf.de
www.bonndorf.de
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+49 (0) 7748.80 0
info@rothaus-camping.de
www.rothaus-camping.de
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Wohnmobilstellplatz am Rhein
Stadt Breisach
Josef-Bueb-Straße, 79206 Breisach am Rhein

+49 (0) 7667.94 01 55 / -94 01 58
breisach-touristik@breisach.de
www.breisach.de
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Wohnmobilstellplatz „Am alten Bahnhof“
Stadtinformation Calw
Bahnhofstraße, 75365 Calw

+49 (0) 7051.16 73 99 / -39 8
stadtinfo@calw.de
www.calw.de
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Wohnmobilstellplatz am Schlosspark
Amt Kultur, Tourismus und Marketing
Prinz-Fritzi-Allee, 78166 Donaueschingen

+49 (0) 771.85 72 21 / -228
tourist.info@donaueschingen.de
www.donaueschingen.de
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opkweken

Familie Busse
Waldseestr. 77, 79117 Freiburg

10 Rothaus Camping

Mario Sydler
Mettmatalstrasse 2, 79865 Grafenhausen

11

+49 (0) 7652.13 51 / -5907
Camping Bankenhof****
info@camping-bankenhof.de
Familie Schubnell
Bruderhalde 31a, 79856 Hinterzarten/Titisee www.camping-bankenhof.de

13 AZUR Camping Turmbergblick, Tiengener Str. +49 (0) 721.49 72 36
40, 76227 Karlsruhe, Betreiber: AZUR Freizeit
GmbH, Rohracker 272, 70329 Stuttgart

karlsruhe@azur-camping.de
www.azur-camping.de

12 Camping Kirchzarten*****

+49 (0) 7661.61 62 4 / -90 40 91 0
info@camping-kirchzarten.de
www.camping-kirchzarten.de

25 Camping Münstertal*****

+49 (0) 7636.70 80 / -74 48
info@camping-muenstertal.de
www.camping-muenstertal.de

Familie Ziegler
Dietenbacher Str. 17, 79199 Kirchzarten
Familie Ortlieb OHG
Dietzelbachstr. 6, 79244 Münstertal

14 Dreiländer-Camping-und Freizeitpark Gugel**** +49 (0) 7631.7719 / -93 77 17 7
Christel Gugel GmbH
Oberer Wald 1, 79395 Neuenburg

15 International Camping Schwarzwald****
Michael Frech
Freibadweg 1, 75242 Neuhausen

info@camping-gugel.de
www.campng-gugel.de

+49 (0) 7234.65 17 / -51 80
fam.frech@t-online.de
www.camping-schwarzwald.de
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Wohnmobilstellplatz am Panorama-Bad
Freudenstadt Tourismus
Ludwig-Jahn-Str. 60, 72250 Freudenstadt

+49 (0) 7441.86 47 30
touristinfo@freudenstadt.de
www.freudenstadt.de
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Parkplatz an der Murginsel
Stadt Gernsbach
Klingelstraße/Schlossstraße, 76593 Gernsbach

+49 (0) 7224.64 44 4 / -64 46 4
touristinfo@gernsbach.de
www.gernsbach.de
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Wohnmobilstellplatz Obertsrot
Stadt Gernsbach
Am Schwimmbad, 76593 Gernsbach

+49 (0) 7224.64 44 4 / -64 46 4
touristinfo@gernsbach.de
www.gernsbach.de
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Wohnmobilstellplatz Sport- & Festplatz Reichental
Stadt Gernsbach
Auwiesenstraße, 76593 Gernsbach

+49 (0) 7224.64 44 4 / -64 46 4
touristinfo@gernsbach.de
www.gernsbach.de

--

431

behalve
1. sept.
WE

2

•

•

•

--

--

0,4 0,8 0,4
km km km

--

0,8
km

13
km

--

•

145

310

17
18
26
27
28

• Voorziening op de camping of op max. 300 m afstand.
De getallen geven de afstand tot de camping in km aan.
Binnenbad / Thermaal bad

Binnenbad / Thermaal bad

--

Buitenbad

--

Zwemmeer

20

Kinderspeeltuin

190

Restaurant / snackbar

226

Winkelmogelijkheid

hele
jaar

Creditcards geaccepteerd

200

waarvan tent sites

14

waarvan vaste staanplaatsen

+49 (0) 7823.96 09 50 / -22
info@spacamping.de
www.campingplatz-schwarzwaelder-hof.de

waarvan staanplaatse toeristen

Schwarzwälder Hof*****
Robert Schwörer
Tretenhofstr. 76, 77960 Seelbach

Totaal aantal staanplaatsen

•

Openingsperiode

•

Hoogte boven NAP

Telefoon/fax
E-Mail
Internet

Telefoon/fax
E-Mail
Internet

Fotoweergave pagina

Camping
Ondernemer / Huurder / Gemeente
Adres / Campingplaatsen / Exploitant

Camping
Ondernemer / Huurder / Gemeente
Adres / Campingplaatsen / Exploitant

Overzicht
Campingplaatsen

•
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*alleen Camper
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21
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Kosten voor staanplaatsen

Nevenkosten

Winkelmogelijkheid

Restaurant / snackbar

Kinderspeeltuin

Zwemmeer

Buitenbad

Binnenbad / Thermaal bad

Barrièrevrije voorziening.

Honden toegestaan

Fotoweergave pagina

Hoogte boven NAP

Openingsperiode

Totaal aantal staanplaatsen

Toe- en afvoerstation

Drinkwateraansluiting

Stromaansluiting

Kosten voor staanplaatsen

Nevenkosten

Winkelmogelijkheid

Restaurant / snackbar

Kinderspeeltuin
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Wohnmobilstellplatz Schramberg-Tennenbronn +49 (0) 7729.92 60 28
Stadt Schramberg
info@schramberg.de
Parkplatz Ecke Kirchstr./Unterschiltacher Weg www.schramberg.de
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25 Stellplatz am Badepark

Stadt Hausach
Schanze 3, 77756 Hausach

+49 (0) 7831.79 75 / -79 58
tourist-info@hausach.de
www.hausach.de
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Wohnmobilstellplatz Jägermatt
Tourist-Information Todtmoos
Jägermatt, 79682 Todtmoos

+49 (0) 7674.90 60 0 / -90 60 25
info@todtmoos.net
www.todtmoos.de
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Camping Bankenhof****
Familie Schubnell
Bruderhalde 31a, 79856 Hinterzarten/Titisee

+49 (0) 7652.13 51 / -5907
info@camping-bankenhof.de
www.camping-bankenhof.de
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Reisemobilstellplatz Unterkirnach
Gemeinde Unterkirnach
Rathausplatz, 78089 Unterkirnach

+49 (0) 7721.80 08 37 / -840
info@unterkirnach.de
www.unterkirnach.de
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+49 (0) 7672.48 18 0 / -48 18 10
Gemeinde Höchenschwand
info@hoechenschwand.de
Natursportzentrum 14, 79862 Höchenschwand www.hoechenschwand.de
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Wohnmobilstellplatz im Ludingarten
Tourist-Info Wehr
Hauptstraße 14, 79664 Wehr

+49 (0) 7762.80 86 03
tourist-info@wehr.de
www.wehr.de
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Wohnmobilstellplatz an der Breg
Stadtverwaltung Hüfingen
Bräunlinger Straße, 78183 Hüfingen

+49 (0) 771.60 09 24
tourismus-kultur@huefingen.de
www.huefingen.de
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Wohnmobileck am Heidenhof
Gemeinde Kappelrodeck
Hauptstr. 65, 77876 Kappelrodeck

+49 (0) 7842.80 21 0 / -75
tourist-info@kappelrodeck.de
www.kappelrodeck.de
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Reisemobil-Park Bregnitzhof
Michael Weisser
Buchenberger Straße 34, 78126 Königsfeld

+49 (0) 7725.91 64 81 1 / -70 53
weisser.bregnitzhof@gmx.de
www.reisemobilpark-bregnitzhof.de
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Wohnmobilstellplatz Stadt Lahr
Stadt Lahr
Breitmatten 3, 77933 Lahr

+49 (0) 7821.95 02 10
kultour@lahr.de
www.lahr.de
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10 Wohnmobilstandplatz an der Wutach

+49 (0) 7741.60 95 0 / -43
info@lauchringen.de
www.lauchringen.de
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27 Wohnmobilstellplatz ,,Am Andelsbach“

+49 (0) 7763.80 65 1 / -80 62 5
willkommen@laufenburg-baden.de
www.laufenburg.de
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14 Wohnmobilstellplatz Lautenbach

+49 (0) 7802.92 59 50 / -92 59 59
info@renchtal-tourismus.de
www.renchtal-tourismus.de
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28 Reisemobilstellplatz am Naturerlebnisbad
Bürgermeisteramt Murg
Am Freibad, 79730 Murg

+49 (0) 7763.93 00
post@gemeinde-murg.de
www.murg.de
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Wohnmobilhafen am Nagoldtal-Radweg
Stadt Nagold
Am Glockenrain 67, 72202 Nagold

+49 (0) 7452.68 11 35 / -68 15 135
tourismus@nagold.de
www.nagold.de
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26 Wohnmobilstellplatz im Natursportzentrum

Gemeinde Lauchringen
Badstraße, 79787 Lauchringen

Stadt Laufenburg (Baden)
Andelsbachstraße, 79725 Laufenburg (Baden)
Gemeinde Lautenbach
Waldstraße 1, 77794 Lautenbach
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•

•

•
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29 Dorfplatz

+49 (0) 781.933513 / -93 35 40
gemeindeverwaltung@ortenberg.de
www.ortenberg.de
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14 Wohnmobilstellplatz Oberkirch

+49 (0) 7802.82 60 0 / -82 61 9
info@renchtal-tourismus.de
www.renchtal-tourismus.de
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14 Wohnmobilstellplatz Oppenau

+49 (0) 7804.48 36 / -48 39
info@renchtal-tourismus.de
www.renchtal-tourismus.de
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12 Wohnmobilstellplatz Renchen-Ulm

+49 (0) 7843.70 74 2 / -70 79 42
touristinfo@stadt-renchen.de
www.renchen.de
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30 Wohnmobilstellplatz am Stadion

+49 (0) 741.49 42 80 / -49 43 73
tourist-information@rottweil.de
www.rottweil.de
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31 Camping Europa-Park

+49 (0) 7822.77 66 97 / -86 05 77 9
camping@europapark.de
www.europapark.de/camping
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32 Wohnmobilstellplatz Schluchsee

+49 (0) 7656.77 31 / -77 60
info@schluchsee.de
www.gemeinde-schluchsee.de
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33 Wohnmobilstellplatz Obertal

+49 (0) 7722.96 48 10
info@schonach.de
www.schonach.de
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34 Stellplatz Parkplatz Dobel-Skilift

+49 (0) 7722.86 08 31 / -86 08 34
mail@schoenwald.de
www.schoenwald.net
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35 Wohnmobilstellplätze Schramberg-Talstadt

+49 (0) 7442.29 21 5
info@schramberg.de
www.schramberg.de
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Gemeinde Ortenberg
Dorfplatz 1, 77799 Ortenberg
Stadt Oberkirch
An der Renchallee, 77704 Oberkirch

Stadt Oppenau
Hauptstraße, 77728 Oppenau

Stadt Renchen
Ullenburgstraße, 77871 Renchen

Tourist-Information Rottweil
Stadionstraße, 78628 Rottweil

Europa-Park GmbH & Co Mack KG
Europa-Park-Str. 2, 77977 Rust

Gemeinde Schluchsee
Faulenfürster Str. 18, 79859 Schluchsee

Gemeinde Schonach
Obertalstraße/Schwimmbadweg, 78136 Schonach
Gemeinde Schönwald
Franz-Schubert-Str.3, 78141 Schönwald
Stadt Schramberg, Bahnhofstr.+Gewerbepark
H.A.U, 78713 Schramberg-Talstadt

•
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*alleen Camper

Honden toegestaan

Stromaansluiting

hele
jaar

Telefoon/fax
E-Mail
Internet

Barrièrevrije voorziening.

Drinkwateraansluiting

853

Camperplaats
Ondernemer / Huurder / Gemeente
Adres / Camperplaats / Exploitant

Binnenbad / Thermaal bad

Toe- en afvoerstation

--

Gemeinde Gütenbach
Hauptstr. 10, 78148 Gütenbach

Telefoon/fax
E-Mail
Internet

Buitenbad

Openingsperiode

+49 (0) 7723.93 06 11 / -20
gemeinde@guetenbach.de
www.guetenbach.de

Camperplaats
Ondernemer / Huurder / Gemeente
Adres / Camperplaats / Exploitant

Overzicht
Camperplaatsen

Zwemmeer

Hoogte boven NAP

Totaal aantal staanplaatsen

Fotoweergave pagina

24 Wohnmobilstellplatz Gütenbach

Overzicht
Camperplaatsen
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• Voorziening op de camping of op max. 300 m afstand.
De getallen geven de afstand tot de camping in km aan.

Genieten van een time-out
Sterrenhemel

Ontdekkingstijd
Kampvuurromantiek

Lachen & spelen

www.zwartewoud.info
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Alle rechten voorbehouden.
Nadruk, ook in de vorm van uittreksels, alleen met goedkeuring van Schwarzwald
Tourismus GmbH (STG), Freiburg. De STG kan op grond van mogelijke veranderingen
ter plaatse etc. voor informatie in deze brochure geen enkele aansprakelijkheid op
zich nemen - de informatie is echter naar beste geweten opgesteld.

Uitgever:
Schwarzwald Tourismus GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 8b,
79100 Freiburg
Tel. +49 (0) 761.89 64 60
Fax +49 (0) 761.89 64 67 0
mail@schwarzwald-tourismus.info
www.schwarzwald-tourismus.info

*alleen Camper
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Zwarte.Woud.

Gratis ritje
met
bus en trein

Gratis bezoch
in
140 attracties

vanaf 39,50,- €
per persoon

KONUS-Gästekarte

SchwarzwaldCard

Wanneer u in het Zwarte Woud overnacht, dan
kunt u in veel plaatsen gebruik maken van het
vervoer per lokale bus of trein. In totaal zijn
ca. 145 plaatsen bij de KONUS-kaart aangesloten.

Beleef met de SchwarzwaldCard 140 van de meest
aantrekkelijke bestemmingen en attracties in de
hele Zwarte Woud! De kaart is geldig voor alle attracties op drie door u zelf te bepalen dagen tijdens
het seizoen geldig. Bovendien kunnen vele geselecteerde attracties elk eenmalig gratis bezocht worden, ook buiten deze drie geldigheidsdagen.

Gratis openbaar vervoer in het Zwarte
Woud met de KONUS Gastenkaart!

Zo gemakkelijk gaat het:
U ontvangt bij aankomst in de door u
geboekte accommodatie uw
Schwarzwald gastenkaart.
Hierop staat het KONUS logo
dat naast het gratis vervoer vele andere voordelen
Offenburg
biedt!

Karlsruhe
Ettlingen

Pforzheim
Rastatt

Bad Herrenalb

Verdere informatie:
Tel. +49 (0) 761.89646-93

Fran

De KONUS gastenkaart
is geregistreerd in de periode van uw verblijf in
alle bussen en treinen
van de deelnemende
netwerken voor vervoer
(met uit zondering
van de ICE, IC en EC, en
Berg spoorwegen)
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www.konus-schwarzwald.info
24

Bad Liebenzell

Bad Wildbad

krei

ch

Baden-Baden

Gratis entree tot en/of gratis transport bij o.a.
musea • schaatshallen • zwembaden • kuurbaden • attractieparken • skiliften • bergbanen en nog veel meer!
De SchwarzwaldCard is verkrijgbaar bij vele lokale toeristische informatiecentra, evenals in bijna alle deelnemende attracties beschikbaar.
Voor meer informatie:
+49 761 89646-93 of op het internet

www.schwarzwaldcard.info

