שטובאי,
היעד שלכם השנה.
המלון גלאט כשר למהדרין
בהשגחה צמודה של הרב
ר' אברהם יונה שווארץ אב"ד
דק"ק קהל חסידים קהל
ישראל ווין יצ"ו

משפחת לבקוביץ מזמינה אתכם זו השנה השלישית
לנפוש בפנינת הנופש של אירופה ,טירול –אוסטריה.
י'  -כ"ד בתמוז ( | )18.6.13-2.7.13י' אב  -ר"ח אלול ()17.7.13-7.8.13

האיזור
חבל הטירול הוא החבל המתוייר
ביותר באירופה ,וצופן בחובו
מאות אטרקציות ונופים מדהימים
שלעולם לא תשבעו מהם.
והשנה בחרנו את עמק שטובאי
הציורי ,במרחק של  20דקות
נסיעה בלבד ממרכז העיר
אינסבורק ומשדה התעופה
שלה ,למרגלות הקרחון הגבוה
ביותר באוסטריה שפסגתו לבנה
במשך כל השנה ,נמצאת העיירה
הקסומה  FULPMESשנראית
כאילו נלקחה מגלויה.
רחובות קטנים ,חנויות מסוגננות,
בתי עץ עטויי פרחים ,ונוף הרים
משכר מסביב .בעיירה מסלולי
הליכה רבים ברמות שונות,
שבילי אופניים ,משעולי רכיבה
על סוסים ,ואטרקציות רבות
ומגוונות.

המלון
מלון  SPORTHOTEL CRISTALLהוא מלון  4כוכבים
חדיש ומאובזר ,חדריו גדולים ומדהימים ביופיים
מצוידים בטלפון WI-FI ,TV ,חינם ,ולכולם מרפסות
שפונות לנוף המדהים של העמק והקרחון.
למלון לובי גדול ומרווח שנפתח אל גינת קיץ מטופחת
שבה פינות ישיבה רבות אל מול הנוף המרהיב ,חדרי
אוכל מרווחים ומאובזרים ,ובר שמציע משקאות קלים
וחריפים במשך כל היום .מועדון ילדים ענק המשתרע
על שני קומות ,מציע ג'ימבורי ובריכת כדורים ועוד
המון משחקים שינעימו לילדיכם בזמן שאתם נחים.
במרכז הספא של המלון תמצאו בריכת שחיה מקורה
ומחוממת ,ג'קוזי ,סאונה יבשה ורטובה ,ומתקני כושר
וספורט .מטבח הגורמה כמיטב המסורת של משפחת
לבקוביץ ,מגיש לכם ארוחות בוקר וערב עשירות
בהגשה אישית ובשפע ,מזנון להכנת כריכים למשך
היום ,ופינת קפה ומאפה הפתוחה  24שעות ביממה.
בשבת תהנו מפנסיון מלא ומהקידוש המפואר והמוכר
שלנו .בית הכנסת מצויד בספרי קודש ומתקיימים בו
שיעורי תורה מידי יום.
המלון גלאט כשר למהדרין בהשגחה צמודה של הרב
ר' אברהם יונה שווארץ אב"ד דק"ק קהל חסידים קהל
ישראל ווין יצ"ו ומעל הכל ,הצוות המקצועי
של משפחת לבקוביץ שמחכה לענות לכל
שאלה ולהיענות לכל בקשה ,ע"מ שתוכלו
לנוח ליהנות מחופשת קיץ מושלמת.

הטיולים
בעמק השטובאי תמצאו אטרקציות
רבות ומגוונות החל מה"קרחון" בגובה
 3000מ' שבו ניתן לעשות סקי אף
בקיץ ,מרפסת תצפית בגובה 2160
מ' עם נוף מרהיב של אוסטריה וצפון
איטליה ,מגלשות אלפיניות מהירות
ומאתגרות ,מצנחי רחיפה ,רפטינג
ועוד.
כרטיס ה"שטובאי כארד" מקנה
שימוש חופשי בכל הרכבלים בסביבה
ונסיעה
השונות,
ובאטרקציות
חופשית בתחבורה הציבורית וברכבת
ה"טראם" לאינסברוק .הכרטיס בעלות
שבועית למבוגרים וחינם לילדים עד
גיל  .15שטובאי הוא גם בסיס יציאה
נוח לטיולים מגוונים בחבל הטירול,
אינסברוק ,והדולומיטים שבצפון
איטליה.
טיולים מומלצים הם עולם הקריסטלים
של סברובסקי ומכרות הכסף בשוואץ,
טירת לודוויג המשוגע שבבוואריה,
קניון הפרטנכקלאם והגילפנקלאם,
מפלי שטובאי ,ה"מרמולדה" בהרי
הדולומיטים ,ורונה ואגם גרדה ,פארק
הגרדלנד ,ועוד ועוד.

מבוגר בחדר זוגי:
:18.6.13-2.7.13
:17.7.13-7.8.13

110
130

מבוגר בחדר ליחיד:

150
180

שלישי בחדר:

ילד בחדר הורים:

תינוק עד גיל שנתיים:

55
65

10
10

85
95

מחיר חבילת נופש שבועית כולל טיסות והעברות בין התאריכים:
:18.6.13-2.7.13
:1.8.13-7.8.13

1150
1250

1350
1450

תוספת לסוויטה 20 :ללילה

1050
1150

850
950

180
180

תוספת סוויטת ג'וניור 10 :ללילה

מחכים לבואכם
משפחת לבקוביץ

צבי 972-3-6180121 :ניידzquitt@actcom.co.il | 972-506701850 :
שלומית972-3-5747326 :
אתר האינטרנט של המלון | www.sporthotelcristall.at :אתר האינטרנט של האיזורwww.stubai.at :

