
Gastenmap



Geachte gast,
Welkom in ons hotel. 
Onze zorgvuldig samengestelde gastenmap informeert u over 
ons hotel en de omgeving.  
Hier vindt u suggesties en tips voor een onvergetelijk verblijf in 
het prachtige Zwarte Woud.  
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met 
ons op te nemen, wij adviseren u graag.  
Laat deze map in de kamer a.u.b.  
U kunt ook alle informatie opvragen aan de receptie of aan de 
informatiebalie van het Kuuroord Lenzkirch.  
(450 m. van het hotel). 
 
Familie Schwörer en medewerkers.

Welkom in ons 
hotel



Het hotel in één oogopslag

• 27 comfortabele tweepersoonskamers met douche/toilet, haardroger, TV, telefoon, bureau,  
  balkon, LAN en WLAN. 
• Alle tweepersoonskamers zijn ook beschikbaar als éénpersoonskamer.
• Twee comfortabele 2+2 familie appartementen met douche/WC, haardroger, TV, telefoon,    
   bureau, balkon, LAN en W-LAN.  
Ons restaurant:  
Biedt Badische en internationale gerechten aan en opent zijn deuren ‘s avonds vanaf 17.00 
uur. Lunch op aanvraag. 
Wij bieden tevens halfpension aan, dagelijks 4-gangenmenu. 
Vraagt u hieromtrent aan de receptie. (In het laagseizoen is het restaurant op maandag gesloten).  
Drie eet- en ontbijtruimtes; een terras en tuinterras. 
  1. Florianstüble: 32 zitplaatsen 
  2. Grote hal: 60 zitplaatsen 
  3. Kleine ruimte: 40 zitplaatsen (geïntegreerde projector voor uitzendingen of lezingen) 
      Grote en kleine zaal samen: 100 zitplaatsen 
  4. Tuinterras: 50 zitplaatsen  
• Hal ook beschikbaar als vergaderzaal met de modernste conferentietechniek: max. 40
  zitplaaatsen.
• Ruimte met openhaard en zitplaatsen. 
• Gratis LAN en W-LAN in heel het hotel.  
Onze receptie is bemand: 
Van 7:30 uur tot 22:00 uur 
Vertrek tot 11:00 uur. 
Aankomst van 14:00 tot 22:00 uur.  
Ontbijt: 
van 7:30 uur tot 10:00 uur 
Vroeg ontbijt mogelijk op aanvraag.  
Maaltijden & Dranken: 
• Drankjes zijn verkrijgbaar in de openhaardruimte aan de bar en in het restaurant. 
• Maaltijden à la carte of halfpension, geen reservering vereist maar aanbevolen. 

Adres:       Tel. 07653 219
Hotel Restaurant Schwörer   Fax. 07653 9222   
Ludwig Kegelstr.25     www.hotel-schwoerer.de
79853 Lenzkirch     hotel.schwoerer@t-online.de

HOTEL



Hotel Restaurant Schwörer.
De locatie van ons hotel wordt door onze gas-
ten als zeer goed beschouwd, weg van het 
drukke verkeer  maar toch goed bereikbaar.
Te voet bereikt u de toeristische informa-
tie, bushaltes, winkels, cafés, restaurants en 
nachtclubs.

Bushaltes:
“Villabassa”, vóór het hotel, over de brug 
ca.150 meter via de hoofdweg (Bus 7258 
richting Titisee-Neustadt of Bonndorf).
Centrale halte „Kurpark“, ca. 700 meter, vert-
rek in alle richtingen.

Cafés:
Café Wiest aan de kerk, afstand ca. 600 meter.
Café Roters, afstand ca. 700 meter.

Winkels:
NKD-textiel, afstand ca. 700 meter.
Edeka en Norma, voedingswaren, afstand ca. 
700 meter.

Post:
Kolumban-Kayser Str. 1; afstand ca. 650 meter.

Avondentertainment: pubs/bars:
Pappalapapp aan de kerk (cocktails, kicker, 
sky-footbal-transmissie, snacks etc.) afstand 
ca. 600 meter.
Lock „in Wilden Mann“ (bierbar, darts, biljart, 
tafelvoetbal.) ca. 650 meter.

Lenzkirch ligt in het hart van het Zwarte Woud 
en is een ideaal uitgangspunt voor uitstapjes. 
in het Zwarte Woud en omgeving.

OMGEVING

Kaart van de omgeving: Lenzkirch/Zwarte Woud



Interessant om te weten van A - Z

Aankomst: uw kamer is beschikbaar vanaf 
14:00 uur.

Postkaarten: postkaarten van het hotel zijn 
gratis, postzegels te koop in het postkantoor 
Kolumban-Kayser Str. 1. 

Apotheek: Er zijn 2 apotheken aan de kerk.
1. Park Apotheek Kirchplatz 7.
2. Eulogius Apotheek Freiburgerstr. 1.

Lift: met de lift kunt u alle verdiepingen 
gemakkelijk bereiken.

Arts: raadpleeg de lijst met de belangrijkste 
telefoonnummers.

Excursie suggesties: diverse brochures zijn 
verkrijgbaar aan de receptie.

Lounge: in onze openhaardruimte of lobby 
(naast de receptie) kunt u lekker ontspannen, 
lezen of surfen op het internet.

Bakkerij: tegenover de kerk, bakker Wiest, 
100 m. verder van Café Roters.

Babybedjes: deze staan  gratis ter uwer 
beschikking.

Badjas: op aanvraag verkrijgbaar aan de 
receptie.

Badkamerkruk: op aanvraag gratis ver-
krijgbaar.

Trein: het dichtstbijzijnde treinstation is in 
Neustadt (9 km).

Banken: in het centrum van het dorp is er een 
Spaarbank en een Volksbank.

Bedlinnen: extra kussens of lakens zijn op 
aanvraag beschikbaar.

Betaling: u kunt  zowel cash, EC-Cash, Master 
als met Visa betalen.

Strijkplank/ijzer: wij brengen deze graag naar 
uw kamer. Neemt u contact op met de receptie.

Busverbindingen: de dienstregeling kan u bij 
de receptie ophalen.
De dichtstbijzijnde bushalte „Villabassa“ ligt 
150m over de brug, aan de ingang van het 
restaurant. Alle Spa gasten kunnen gratis 
reizen per bus en trein.

Check-Out: we vragen u vriendelijk om uiterlijk 
om 11.00 uur de kamer te verlaten. Indien u 
vóór 7.30 uur uitcheckt of wens te ontbijten, 
laat het ons dan één dag op voorhand weten.

Dekens: extra dekens zijn op aanvraag 
beschikbaar. Neem contact op met de receptie.

Printers: beschikbaar in de receptie.  (0,20 
euro per afgedrukte pagina).

Toegangsleutel: neem hem‘s avonds mee. 
De kamersleutel opent ook na 22.00 uur de 
toegangsdeur of druk gewoon de bel.

Winkelen faciliteiten: in het centrum van het 
dorp zijn winkels (NTORMA en Edeka.) en 
andere kleding- en souvenirwinkels.

Eerste hulp: een eerstehulp kit is verkrijgbaar 
aan de receptie.

Express Checkout: u kan de avond vóór uw 
vertrek afrekenen. In dit geval vragen wij u om 
u te melden zodat wij de rekening tijdig aan u 
kunnen voorleggen.

INFO



Fietsen: een fietsverhuur vindt u in het 
dorp. Gasten met de Hochwarzwaldcard 
kunnen gratis e-bikes huren in Neustadt en 
Schluchsee.

Fax: wij sturen graag uw faxen voor u. (0,30 
euro per pagina).

Televisie: zie televisieprogramma‘ s.

Brandblussers: deze bevinden zich in de 
gangen op elke verdieping.

Fitness: in onze straat, 250 meter verderop 
ligt de hightech fitnessstudio Sportivo. 
Dagkaarten (12,90ˆ) zijn verkrijgbaar aan de 
receptie.

Ontbijt: geniet van ons ontbijtbuffet van 07:30 
tot 10:00 uur. 
Indien eerder, enkel op afspraak.

Bagage: als u wenst te genieten van uw dag 
van vertrek hier in Lenzkirch, houden wij uw 
bagage zolang bij.

Bagageservice: we brengen uw bagage graag 
naar uw kamer en wagen. 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Voucher: U kunt de voucher voor overnachting 
en ontbijt gebruiken als cadeau bij 
Ontvangstbalie.

Honden: honden zijn altijd welkom. Houd uw 
hond aan de lijn in het hotel en breng een 
deken mee voor hem mee.

Hygiënische producten: wij hebben hygi-
enische artikelen zoals scheermesjes, deo-
dorants, kammen of haarlak voor u aan de 
receptie (vitrine).

Slippers: op aanvraag verkrijgbaar aan de 
receptie.

Handdoeken: er zijn altijd verse handdoeken 
ter uwe beschikking. Vraag gewoon de 
receptie. Als u een nieuwe handdoek nodig 
heeft voor de volgende dag, leg dan gewoon 
de oude op de vloer.
Handdoeken die op de vloer liggen worden 
vervangen door ons schoonmaakpersoneel. 
Internationale adapters op aanvraag ver-
krijgbaar aan de receptie.

Internet: in het hele hotel hebt u W-LAN-ont-
vangst, bovendien hebben we LAN-verbinding 
in de kamers. De kabel bevindt zich in uw 
bureau, het wachtwoord is verkrijgbaar aan 
de receptie.

Kinderen: kinderen jonger dan de 3 jaar zijn 
gratis en alle kinderen vanaf 3 jaar ontvangen 
de Hochwarzwaldcard.

Conferentiezalen: ons hotel beschikt over 
een vergaderzaal. Gedetailleerde informatie 
vindt u aan de receptie.

Kussen: extra kussens zijn op aanvraag ver-
krijgbaar aan de receptie.
Kussenselectie: We hebben een selectie van 
verschillende kussens om uit te kiezen. Als 
u geïnteresseerd bent, neem dan contact op 
met de receptie.

Kopieerapparaat: in de receptie hebben wij 
een kopie- en een scanapparaat, wij maken u 
graag kopieën  tegen betaling, 0,30 Euro per 
kopie.

Laders: adapters voor mobiele telefoons en 
I-Pads kunt u op aanvraag aan de receptie 
terecht.

Locatieschema: vanuit Lenzkirch, verkrijgbaar 
aan de receptie.

INFO



Lunchpakket: wij bereiden graag een lunch-
pakket voor uw vroege vertrek of als snack 
voor de reis.

Huurauto: Met de Hochschwarzwaldcard 
kunt u gratis met onze E-Smart rijden. Andere 
huurauto‘ s zijn beschikbaar bij de AH Wittmer 
in onze straat.

Massage: de massagestudio van Gabi 
Grüner (staatsgecertificeerde masseuse en 
badwachter) bevindt zich in het naastgelegen 
gebouw. Informatie en data zijn beschikbaar 
aan de receptie.

Naaigereedschap: verkrijgbaar aan de
receptie.

Noodgevallen: zie telefoonlijst of middelste 
knop bovenaan de telefoon.

Parkeerplaatsen: parkeerplaatsen zijn gratis 
beschikbaar rondom het hotel en op de grote 
weide tegenover de ingang van het restaurant. 
Ons hotel wordt ook vaak bezocht door 
locals voor familiefeesten of diners, zodat het 
mogelijk is dat alle hotelparkeerplaatsen voor 
korte tijd worden geboekt. Als er bij wijze van 
uitzondering geen parkeerplaatsen meer zijn, 
kunt u ook parkeren op het voetpad voor het 
tuinterras.

Post: de postkaarten van het hotel zijn ver-
krijgbaar bij de receptie. Meer keuze vindt u in 
het postkantoor Kolumban-Kayser Str. 1.

Kwaliteit: we verwierven 3-sterren  door het 
officiële “Duitse Hotel en Gastenhuiskwalifi-
catie” uitgereikt en streven er altijd naar om te 
voldoen aan de gestelde normen en de wensen 
van onze gasten te vervullen. Mocht een 
bepaalde service niet naar uw tevredenheid 
zijn, neem dan contact op met de receptie.

Radio-ontvangst: om over te schakelen van 
TV naar Radio CH. druk op Lijst en selecteer 
dan „Alle zenders“. Druk nogmaals op CH. Lijst 
en selecteer „Alle zenders“ en „TV zenders“.

Paraplu‘s: deze zijn verkrijgbaar aan de 
receptie.

Reparaties: indien iets niet functioneert in uw 
kamer, neem dan contact op met de receptie. 
Eventuele gebreken worden onmiddellijk ver-
holpen.

Restaurant: ons restaurant is dagelijks 
geopend van 17.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag en zondag 12:00 - 14:00 uur en 
17:00 - 23:00 uur. Warme keuken
tot 21:00 uur.

Ontvangst: om de receptionist te bellen, drukt 
u op de knop linksboven op de telefoon met 
het opschrift „Ontvangst“.

Veilig: Als u een kluis nodig heeft, brengen 
wij uw waardevolle spullen graag naar de 
receptie.

Verhuur van sportuitrusting: u kunt gratis 
sleeën en nordic walking sticks huren aan de 
receptie.

Boottocht: er worden boottochten aange-
boden op de Schluchsee en Titisee. Gasten 
met de Hochwarzwaldcard kunnen hier gratis 
gebruik van maken.

Schoenglansautomaat: vindt u in de gang op 
de begane grond.

Benzinestation: er zijn 2 tankstations in het 
dorp, beide in de Freiburgerstrasse.

Taxi: zie telefoonnummer. Ook de receptie 
zorgt graag voor uw aanvraag.

INFO



Telefoon: telefonisch bellen naar binnen- en 
buitenland kan vanuit onze kamers. Voor 
de buitenlijn kunt u één - 0 kiezen, voor de 
belangrijkste telefoonnummers, raadpleeg de 
aparte lijst.

Wasen strijken van het gastenlinnen: in 
uw garderobe vindt u waszakken voor uw 
wasgoed, die wij graag voor u wassen en 
strijken tegen een toeslag. 

Wasgoed wisselen: wenst u elke dag uw 
wasgoed te vervangen? Laat het ons weten 
aan de receptie.

Kamersleutel: uw kamersleutel opent zowel 
uw kamer als de toegangsdeur. Er is een com-
binatieslot bij de ingang van het hotel en een 
wachtwoord aan de receptie.

Check Out : hartelijk dank dat u op de dag van 
vertrek de kamer uiterlijk om 11:00 uur heeft 
verlaten. 

Sigaretten: verkrijgbaar in het dorp, verschil-
lende automaten of in de winkels.

INFO

De prijs voor uitgaande gesprekken 
is 0,30 euro per eenheid.

• Buitenlijn 0
• Informatie binnenland 0-11 8 8 33
• Informatie in het buitenland 0-11 8 8 34
• Politie 0-110
• Brandweer / reddingscontrolecentrum 
0-112
• Huisarts 0-19222
• Apotheek 0-290 (Parkapotheek)
• Toeristische informatie Am Kurpark 
• 0-07652 12068400
• Taxi Scherf: 0-07651 5553
• Taxi Taurus: 0-07651 7538
• Taxi Hochfirst: 0-07651 1001

Telefoon van kamer naar kamer:
1, dan kamernummer: 
Kamer 1 = 101 kamer 15 = 115 115

• LAN en W-LAN in alle kamers, ontbijt en      
  lounge.

• De toegangsgegevens voor ons WLAN- 
  systeem & LAN-systeem vindt u bij de 
  receptie.

• Informatie over de artsen van dienst aan de  
  receptie.

Landnummers:

Zwitserland:   0041
Oostenrijk:   0043 
Groot-Brittannië:  0044 
Frankrijk:   0033
Italië:    0039
Japan:   0081 
Italië:    0039 
Nederland:   0031 
Spanje:   0034  
Verenigde Staten:    001

Telefoonnummers





Geachte gast,

Indien u suggesties of wensen heeft, aarzel 
dan niet om met ons contact op te nemen.
De mogelijkheid bestaat immers dat 
u andere voorstellingen heeft of dat u 
bepaalde dingen u niet bevallen. Neem in 
dit geval contact met ons op!
Wij zullen er alles aan doen om uw vakantie 
in ons huis zo perfect mogelijk te maken.
Heeft u discrete suggesties, laat dan een 
gelabeld briefje achter in de brievenbus 
voor de ingang van het hotel. In deze 
gastenmap vindt u een pen en papier.

Hotelclassificaties
Wij hopen dat alles aan uw wensen voldoet. 
Als er iets is dat u niet bevalt, laat het ons 
dan meteen weten.

Het zou ons ontzettend verheugen indien u 
eventuele, toekomstige gasten via Internet 
een positieve evaluatie stuurt.

Op verschillende waarderingsportalen 
bevindt zich ons waarderingsgemiddelde 
in de top vijf. Houdt er rekening mee dat 
een rating onder onze gemiddelde rating 
een negatieve invloed kan hebben op onze 
totaalscore.

Wij wensen u een aangename en ontspan-
nende vakantie bij ons.
Familie Schwörer

•



Familie Schwörer
Ludwig Kegel Straße 25
79853 Lenzkirch
Tel.: 07653/219
hotel.schwoerer@t-online.de
www.hotel-schwoerer.de

Voel je goed:
Ons hotel is een echt juweelt-
je, beheerd met veel aandacht 
voor detail. Een toegewijd, 
hartelijk team heet u van harte 
welkom, met nog meer begrip 
voor uw individuele wensen - 
sluit u bij ons aan!

Ontspannen rust:
Overdag of ‚s nachts - onze 
gezellige kamers nodigen uit 
tot rust. Geen enkele kamer 
is zoals de andere, net zoals 
elke gast individuele wensen 
voor ons heeft. Geniet van uw 
verblijf bij ons.

HOTEL



De “Aktiengesellschaft für 
Uhrenfabrikation Lenzkirch”, 
kortom A. G. U. L., was een 
van de toonaangevende be-
drijven in de horlogeproduc-
tie in het Zwarte Woud. Op-
gericht in 1851, het bedrijf 
produceerde en verkocht 
ruim twee miljoen horloges 
in ongeveer 80 jaar van zijn 
bestaan, in 1924 omgedoopt 

tot Uhrenfabrik Lenzkirch A. 
G. en werd in 1927 na eco-
nomische moeilijkheden door 
Junghanen overgenomen en 
in augustus 1929 stopgezet.
De kleine werkplaats van Ig-
naz Schöpperle (1810 - 1882) 

en Eduard Hauser (1825 
- 1900) groeide uit tot een 
naamloze vennootschap die 
samen met de ondernemers 
Franz Josef Faller, Nikolaus 
Rogg, Paul en Nikolaus Tritt-
scheller en Josef Wiest op 31 
augustus 1851 in Lenzkirch 
werd opgericht. Na de Eerste 
Wereldoorlog, toen de horlo-
gemakerij tot stilstand kwam 

en de productie van goederen 
die essentieel waren voor de 
oorlog, kende het bedrijf een 
snelle opleving door de zeer 
hoge vraag. 
Deze positieve ontwikkeling 
kwam echter zeer snel tot 

stilstand. Misleiding, concur-
rentie, de wereldwijde eco-
nomische crisis en de wei-
gering om kwaliteit terug te 
nemen ten gunste van goed-
kopere massaproducten met 
een hogere omzet leidden tot 
economische moeilijkheden. 
In augustus 1929 werd de 
onderneming ontbonden en 
overgenomen door een con-

current, Junghans AG.
De horloges en bewegingen 
van Lenzkirch genieten van-
daag de dag nog steeds een 
uitstekende reputatie.
Terwijl het in de beginjaren 
nog nodig was om buiten-

HORLOGES LENZKIRCH

Lenzkirch A. G. U. L. L. Horloges
Traditioneel gebruik van Lenzkirch

Gemaakt in onze straat!



landse bewegingen te kopen, 
werden nu alle horlogeon-
derdelen in ons eigen bedrijf 
geproduceerd. Dit gold zowel 
voor de bewegingen als voor 
de horlogekastjes en orna-
menten. 
De aangeboden producten 
varieerden van alarmklokken, 
slingers, standaard horloges, 
grootvaderklokken, voorraad-
klokken, scheepshorloges 
en regelaars tot tweede slin-
gerklokken.

Overigens: De voormalige 
Lenzkircher Uhrenfabrik ligt 
op ongeveer 250 m van ons 
hotel. In de richting van het 
centrum passeert u het grote 
Schindelhaus aan de rechter-
kant, waar meer dan 2,5 mil-
joen horloges zijn gebouwd. 
Vandaag de dag behoort een 
groot deel van de gebouwen 
toe aan ATMOS Medicijntech-
niek.

Onze horloges tentoongesteld 
in het hotel werden er ook ge-
maakt. We brachten de Hor-
loges uit Hemmingen (Neder-
landse Saksen), Amsterdam 
(Nederland) en Rusland terug 
naar hun productieplaats. An-
dere horloges van A. G. U. 
L. worden tentoongesteld in 
het Kuuroord in Lenzkirch en 
kunnen overdag bewonderd 
worden.

HORLOGES LENZKIRCH



In ons restaurant bieden wij u een ontspannen sfeer en een aangename sfeer 
om uw eetlust te bevredigen.  Hier vindt u een verdere selectie van eten en 
drinken, zowel een snelle als vriendelijke service.

Aanbiedingen Baden en internationale gerechten 

Geopend van maandag tot vrijdag om 17.00 uur.
Van 18.00 - 21.00 uur bieden wij warme keuken 
Zaterdag en zondag bieden wij ook de lunch aan.

ONS RESTAURANT



Of het nu gaat om 
ontbijt, taart en snacks 
of lunch en diner; u 
proeft altijd de frisheid 
van de streek. 
We gebruiken vooral 
producten van lokale 
producenten, zoals wild 
uit de omliggende jacht.

ONS RESTAURANT

Seizoensgebonden lekkernijen zoals asperges, verse vis of wildgerechten
vervolledigen ons aanbod in alle opzichten. Bovendien kunt u op ons
zomerterras genieten door frisse lucht omgeven van het Zwarte Woud - van ons
lichte zomermenu of gewoon met een koel biertje - een bezoek aan ons
restaurant is het hele jaar door de moeite waard.



ONS ONTBIJT

Alles voor een 
goed begin van 
de dag.

Eén kopje is niet genoeg

Harde schelp zachte kern

Gewone kaas voor iedereen

frisser het gaat niet werken

VJammer voor het masker

Versheid, variëteit, du-
urzaamheid en kwaliteit. 
Ons ontbijtbuffet wordt
elke dag met liefde be-
reid!



Ontbijt is onze eerste prioriteit. Of het nu hartelijk of krachtvol is met 
eieren, spek en worst, zoet met jam en honing of gezond met brood-
jes muesli en roggebrood, caloriearm met yoghurt en kwark, of rijk 
aan vitaminen met fruit en sap: wij zorgen voor uw fysieke welzijn. 
Zelfs degene met de grootste haast kan koffie krijge

ONS ONTBIJT



De Wutachschlucht kloof 
is een van de meest bijzon-
dere gebieden in het Zwar-
te Woud en is zeker een 
bezoekje waard!  Vooral in 
de zomermaanden, wanneer 
de hitte bijzonder hoog is, is 
een afdaling in de altijd koele 
Wutachschlucht een bijzon-
dere tip.

  Wandeltip: Lenzkirch-    
  Kappel-Gutachbrücke- 
  Schattenmühle (ca. 13 km):

DDit deel van de Wutach-
kloof is ongeveer 11 km 
lang. Het natuurreservaat 
Wutachschlucht begint bij 
het natuurstenen viaduct 
tussen Kappel en Neustadt. 
Tijdens uw wandeling zult u 
het 80 meter hoge rotsblok 
bij Gündelwangen, het zoge-

op de borden langs de route. 
Talrijke historische spoor-
weggebouwen en bruggen, 
die vandaag de dag slechts in 
tweede instantie te zien zijn, 
bevinden zich langs de route. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht bij de receptie of bij de 
informatiebalie in het spahuis.

  Wutachschlucht kloof     
  (onderdeel van de Schluch 
  tensteig):

Stap direct voor het hotel in!
De kleine rivier voor het hotel 
heet Haslach, die ongeveer 
2,5 km voor de rivier Gutach 
uit Titisee-Neustadt stroomt. 
Van Haslach en Gutach wordt 
de Wutach „en er is ook een 
ingang naar de wereldbe-
roemde Wutachschlucht 
ravijn.

  Spoorweg fietspad:

Direct voor ons huis begint 
het fietspad Bähnle. Het is 
een baan voor fietsers op de 
historische spoorlijn tussen 
Neustadt in het Zwarte Woud 
via Kappel Gutachbrücke en 
Lenzkirch naar Bonndorf. 
De spoorlijn Lenzkirch werd 
in 1976 gesloten. Lange tijd 
was het spoor sluimerend. De 
route tussen de twee steden 
heeft een hoogteverschil van 
slechts 70 meter en is onge-
veer 15 kilometer lang. Dit 
maakt het een ideale fiets- 
en wandelroute voor de hele 
familie, want een vlak fiets-
pad door het bos is uniek in 
het Zwarte Woud. Daarom is 
enkele jaren geleden het fiets-
pad Bähnle aangelegd, dat de 
gemeenten Lenzkirch, Bonn-
dorf en Lenzkirch als fietspad 
verbindt met T-Neustadt. Een 
kleine attractie is het Klau-
senbach viaduct, een ijzeren 
brug aan de Löffelschmiede. 
Het heeft een spanwijdte van 
meer dan 46 meter. De plaat-
selijke spoorweggeschiedenis 
is thematisch weergegeven 

Wutachschlucht

WANDELEN

Wandelpaden

◀



terecht bij de receptie of bij de 
informatiebalie in het spahuis.

  De stad muziek
  Panoramapad

vertrekt bij Kurhaus (400 
meter van het hotel) in het 
centrum van Lenzkirch. Via 
de spa tuin bereikt u het 
busdraaipunt. Volg de Bühl-
straße en na een korte klim 
bereikt u de „Verbindings-
weg“ naar Schlicht. Na 200 m 
vertakt het voetpad af naar het 
Geopark. Naast het uitzicht op 
de geologie van Lenzkirch kan 
men daar genieten van het 
eerste prachtige uitzicht op 
de Haslachgemeenschap. 
Via het Geopark bereikt u de 
bovenste Schlichtstraße en 
volgt u deze naar rechts. Na 
een korte klim op de „Stöckle-
berg Rundweg“ kunt u genie-
ten van een prachtig uitzicht 
tussen de bomen. Na een 
korte afstand daalt het pad 
steil af naar de wandelpar-
keerplaats „Silberbrünnle“. 
De vermoeide poten kunnen 
worden opgefrist in de loop-
band.
Na het oversteken van de 

naamde „R Robber‘s Castle“ 
tegenkomen en verdergaan 
tot aan de Schattenmühle (u 
kunt stoppen bij het Gast-
haus Schattenmühle), waar 
het bovenste deel van de 
Wutachschlucht kloof eindigt. 
Voor deze route heeft u onge-
veer 3 uur wandeltijd nodig.
Vanaf daar kunt u na ongeveer 
2000 meter naar de bushal-
te Lotenbachklamm, waar u 
na ca. 2000 meter elk uur op 
weekdagen de buslijn 7258 
kunt nemen en elke 2 uur om 
de twee uur (bushalte over 
de brug voor het hotel 150 
meter) richting Lenzkirch.  
Het is ook een goed idee om 
de bus te nemen (bushalte 
over de brug voor het hotel 
150 meter) met lijn 7258 rich-
ting Bonndorf en uit te stap-
pen bij Lotenbachklamm. Van 
daaruit is het ongeveer 13 
kilometer en 3 uur terug naar 
het hotel.
Overigens: de gasten van 
Hotel Schwörer ontvangen de 
Konus kaart en vanaf 2 nach-
ten de Hochwarzwaldcard. 
Met beide tickets kunt u gratis 
reizen per bus en trein.
Voor meer informatie kunt u 

landweg gaat het pad verder 
door het idyllisch gelegen 
Urseetal. Aan de andere kant 
van het dal, na een korte klim 
langs het waterleidingnet, 
bereikt u het uitkijkpunt „Juli-
us-Schmitt-Hütte“ (haard). 
Hier opent het uitzicht zich 
over Lenzkirch naar de Zwarte 
Bos-Baar regio.
Terugkomend op de rondweg 
gaat het bergafwaarts naar 
het industrieterrein. Langs de 
begraafplaatsweg loopt het 
pad langs de Eulogius-kapel 
naar de hoofdweg. Volg deze 
weg langs het voetpad boven 
het openluchtzwembad langs 
de ruïnes van „Urach“ tot 
aan de kruising met Schloß-
Urach-Straße aan de rech-
terkant van de hoofdweg. Na 
ca. 300 m op Schloß-Urach-
Straße slaat u linksaf. Vanaf 
nu gaat het steil bergop-
waarts. Het pad gaat dan 
verder naar de rand van het 
bos van de Sommerberg.
Met een prachtig uitzicht kunt 
u over weilanden wandelen 
naar de „Sommerberganla-
gen“. Deze faciliteiten worden 
door twee „Stadtmusik-Rent-
ner“ ◀

WANDELEN



eervol onderhouden en met 
veel liefde bereid. U kunt 
onder andere het inheemse 
vogelleven verkennen op een 
gedetailleerd pad.
Bovenal wordt de wandelaar 
een van de mooiste uitzich-
ten geboden, vooral door de 
nabijheid van het dorp en 
het prachtige Urseetal naar 
Raitenbuch. Bij het passeren 
van de bosinformatiebor-
den bereikt u de weg tussen 
Lenzkirch en Kappel. Van 
daaruit gaat het terug naar de 

„viewpoint Strohberg“. Het is 
de moeite waard om hier te 
verblijven en de schoonheid 
van Lenzkirch met zijn vallei-
en te bewonderen.
De route loopt oostwaarts 
door bossen tot aan Haslach. 
Op korte afstand bergop-
waarts, onder de brouwerij 
Rogg, bereikt u de hoofdweg 
en via de Jägerweg naar de 
Trenschelweg. Na ca. 100 m 
vertakt het cirkelvormige pad 
naar links richting „Schmalz-
bühl“. Na ca. 500 m gemak-

kelijke beklimming kunt u 
genieten van een prach-
tig uitzicht over Lenzkirch 
naar Saig op het uitkijkpunt 
„Schmalzbühl“. Bij het passe-
ren van het sportveld bereikt 
u opnieuw het Geopark met 
zijn uitkijkpunt „Schlicht“. 
Hier sluit de cirkel en bereikt 
u via Bühlstraße het startpunt 
Kurhaus in het centrum van 
het dorp.
Omdat het allemaal om Lenz-
kirch gaat, is een eerdere 
beëindiging van de wande-
ling op elk moment moge-
lijk. Loopt u gewoon richting 
Mitte. 

WANDELEN

Wij raden u stevige schoenen te dragen en 
voor gezinnen met kleine kinderen een sport-
buggy of een rugleuning.



Voor u gratis. Het creëert kansen: de Zwarte 
Boskaart. Onze vakantieregio maakt er een vi-
sitekaartje van, waar we trots op kunnen zijn: 
onze gasten kunnen genieten van talrijke gra-
tis aanbiedingen. Ons hotel is dus één van de 
hotels in de regio die zich heeft aangesloten 
bij een vereniging die een echte topklasse ser-
vice biedt voor vakantiegangers.
Met de rode High Black Forest Card, die de 
koekoek draagt als een geheim wapendier van 
de regio, krijg je „Zum Kuckuck! Gratis rijden, 
gratis toegang ... Voor boekingen van meer 
dan twee nachten ontvangt elke gast deze 
kaart gratis.

Opgelet: De Hochschschwarzwaldcard is 
geen regionaal aanbod, maar wordt volledig 
gefinancierd door de hosts. We betalen onge-
veer 10-15% van de kamerprijs aan de Hoch-
warzwaldcard en maken zo gratis gebruik van 
meer dan 100 vrijetijdsactiviteiten in de regio 
mogelijk. Deze omvatten gratis gebruik van 
alle skiliften, gratis toegang tot het zwempara-
dijs van het Zwarte Woud en gratis bezoeken 
aan het recreatiepark of de golf-
baan. 
Bovendien bieden veel winkelpart-
ners kortingen van tussen de 3% 
en 10% op uw aankoop.
Deze combinatie stelt ons in staat 
een onklopbare prijs/prestatiever-
houding aan te bieden.

Gasten die slechts één nacht overnachten 
worden niet benadeeld. Door de heffing is er 
geen korte boekingspremie voor korte boekin-
gen in het Zwarte Woud. 
Gasten die slechts één nacht verblijven ont-
vangen ook de Konus kaart voor gratis reizen 
per bus en trein. Alle mogelijkheden en attrac-
ties vindt u in detail in de Hochwarzwaldcard 
map, die u bij ons kunt krijgen, met adressen 
en telefoonnummers.
De Zwarte Boskaart is één dag per nacht gel-
dig.

Voorbeeld:  U overnacht 3 keer in ons huis, 
dan kunt u gebruik maken van de Hochsch-
warzwald-kaart 3 dagen. Als u uw kaart op 
de dag van aankomst niet gebruikt, blijft deze 
geldig voor de gehele dag van vertrek. (De 
toeristenbelasting maakt geen deel uit van de 
Hochwarzwaldcard. Dit dient het doel van het 
onderhoud van kuuroorden en lokale voorzie-
ningen en het behoud van wandelpaden.

Kaart boven Zwarte Woud

HOCHSCHWARZWALD-CARD



Afstanden/geschatte minuten met de wagen.

Europapark  70 Km / 60 Minuten
Schwarzwaldpark Löffingen 19 Km / 25 Minuten
Hasenhorncoaster Todtnau  28 Km / 30 Minuten
Steinwasenpark 35 Km / 40 Minuten
Badeparadies Schwarzwald 9 Km / 10 Minuten
Rheinfälle  40 Km / 50 Minuten
Triberger Wasserfälle 35 Km / 40 Minuten
Donau Quelle (dort entspringt die Donau) 30 Km / 35 Minuten
Freiburg 39 Km / 45 Minuten
Schwarzwaldklinik 30 Km / 35 Minuten
Titisee 9 Km / 12 Minuten
Schluchsee 9 Km / 10 Minuten
Bodensee 90 Km / 70 Minuten
Feldberg 10 Km / 10 Minuten
Feldberg Lifte 20 Km / 20 Minuten

Schluchsee

Triberger Wasserfälle

Badeparadies Titisee

EXCURSIE
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Bent u op zoek naar de mooiste tijd van bewe-
ging, actie en ontspanning, natuur en wellness? 

Bent u op zoek naar de perfecte vakantie voor 
het hele gezin ? Dan is een vakantie in het 

Zwarte Woud precies wat u zoekt.

Zwarte woud

ZWARTE WOUD
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