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 Freiburg الئ الفرايبورك

(   ( الصعود دا0ما من باب ال7ا720880بواسطة الباص رقم 

 في ميرتس هاوسن يمكنك الصعود من المحطات التالية
(Gasthaus Grüner Baum; Schlossweg)

 او يمكنك صعود الباص من المحطة التالية 

Schlossbergstraße

 اما ان تذهب الى المحطة الر0ي7ية للقطارات ثم مشي على الاقدام خم7ة دقا80 الى مركز المدينة

Paula-Modersohn-Platz  او تذهب الى المحطة

Bertoldsbrunnen الى حد مركز المدينة Haid  بات3ا 3ثم تصعد الشتراسن بان رقم  

12بواسطة الباص رقم  

 (الصعود دا0ما من باب ال7ا80 )

Ortsmitte; Gasthaus Grüner Baum; Schlossweg في ميرتس هاوسن يمكنك الصعود من المحطات التالية 

 Schlossbergstraße: (Au) في محطة او

 Paula-Modersohn-Platz:الى

Bertoldsbrunnen الى حد مركز المدينة Haid  بات3ا 3ثم تصعد الشتراسن بان رقم  

 Bad Krozingen الى
  Ehrenkirchen undBollschweil , Sölden Wittnau, Au, عبر

(  ( الصعود دا0ما من باب ال7ا720880بواسطة الباص رقم 

 Gasthaus Grüner Baum; Schlossweg  في ميرتس هاوسن: من المحطات التالية 

Schlossbergstraße  في او (Au) : من المحطة التالية

 التذاكر

 ي0 و 60,0تحذير : تن يركب اذبحص او اذشتراسن بحن بدون تذكرة يدفع غراتر تحذير 

الاطفحل

  سنر يدفع0ن تذكرة الاطفحل14 و 6الاطفحل تحبين 

 اسعح  اذتذاكر

 ارخص من ال7فر الى1هناك ثلاثة درجات للتذكرة الواحدة  لهذا يكون ال7فر الى الفرايبورك بتذكرة درجة 

3بتذكرةدرجة   Bad Krozingen  باد كرويت7ينكن

 شراء اذتذكرة

  من سا80 الباص2708في الباص رقم 
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Eismeierei

Ariana Orient House
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AU

Fahrrad-Selbsthilfe  
In den Sauermatten 6 a

Bäckerei Lay
Dorfstr. 5

Hexentalapotheke
Dorfstr. 5

K&K-Apotheke
Hexentalstr. 3

Bäckerei Kaisers
Hexentalstr. 7

Lebensmittel
Hexentalstr. 2

Post
Zur Bitzenmatte 2

Obst & Gemüse
Zur Bitzenmatte 2

Metzgerei Lehmann
Hexentalstr. 31

Metzgerei Lehmann
Am Marktplatz 2

Eiscafé Eismeierei
Am Marktplatz 2

Wochenmarkt
samstags 8 - 13 Uhr

Lebensmittel
Hexentalstr. 49

Haus 22
Hexentalstr. 22

Schreibwaren Gebüsch
Am Marktplatz 2

Café im Bad
Friedhofweg 13
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Ort:  79249 Merzhausen (GPS: 47° 58‘ 4.501“ N  7° 49‘ 40.793“ E)
Landkreis:  Breisgau-Hochschwarzwald
Region:  Breisgau 
Bundesland:  Baden-Württemberg
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