בס”ד

מתאריך  31/8-20/7י”ח תמוז  -א’ אלול
לאור ההצלחה הגדולה בשנים עברו נשמח השנה לארח אתכם בעיירת
זייפלד -פנינת הטירול האוסטרי.אזור מדהים ומשכר ביופיו .הנסיון הרב,
האוכל המשובח והטעים להפליא הכשרות המהודרת והיצע הטיולים
הגדול לכל המשפחה הם אלו שתרמו ללקוחות מרוצים ואוהבים בשנים
שעברו ומעל הכל היחס החם והנפלא והאוירה המשפחתית המדהימה
כמסורת משפ’ לבקוביץ.

חבל הטירול-
אחד המקומות התיירותיים באוסטריה ואולי בין
היפה ביותר הוא הטירול .אוסטריה מחולקת
לאזורים/חבלים שונים ,כשהידוע ביניהם הוא
חבל הטירול .החבל נמצא ממש בתוך האלפים
האוסטריים והוא מציג נופים עוצרי נשימה .העיר
אינסברוק ,בירתו של חבל זה ,היא העיר היחידה
הנמצאת ממש על האלפים עצמם .מלבדה
ישנה העיר קיצבהיל ,עיר עתיקה מתקופת ימי
הביניים ,עיר עם בתים קטנים וצבעוניים ,אופיינית
כל כך למראה האוסטרי הטיפוסי.

זייפלד-
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משפ’ לבקוביץ וביג בן טורס מזמינים אתכם
לחופשה האולטימטיבית של קיץ 2011

עיירת הנופש המדהימה הזו שוכנת רק  20ק”מ מערבה מאינסבורק
והדרך אליה היא מהקלות ביותר למרות היותה שוכנת בגובה 1300
מ’ מעל פני הים ,בחורף מהווה זייפלד מוקד משיכה לאריסטוקרטים
ושועי עולם שבאים לגלוש באתרי הסקי המפורסמים שסביבה,
ולשהות במלונות היוקרה שבה ,ובקיץ היא מהווה מוקד משיכה
לחובבי הטבע שבאים להנות מאינספור מסלולי ההליכה שהיא
מציעה והאטרקציות הרבות שסביבה .זייפלד היא המקום היחיד
שבו ניתן לשלב חופשה בטבע עם בילוי בעיר פעילה ושוקקת ,שבה
מדרחוב פעיל ובו חנויות יוקרה לצד מרכולת מקומית ,מסעדות
ובתי קפה ציוריים ,וסמטאות שנראות כאילו נלקחו מגלויה .בקיץ
פועלים מעליות הסקי והקרוניות כסדרם ,ומעלים את המבקרים
לפסגות בגובה של עד  2700מ’ ,שם ניתן לטייל “בין העננים”
ובמקומות מסוימים אף לפגוש את השלג שנותר מהחורף .אוטובוס
תיירותי מסיע את המבקרים בין כל האטרקציות בסביבה ללא
תשלום .תחנת הרכבת שנמצאת במרכז העיירה מקשרת את
זייפלד עם אינסבורק ועם מינכן ,ומשם ניתן להגיע ברכבת כמעט
לכל יעד באירופה .בחודשי הקיץ מתקיימים בזייפלד קונצרטים
ומופעי רחוב הפתוחים לקהל הרחב.
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הוא מלון בדירוג של  4כוכבים ,השוכן ברחוב שקט בעיירה במרחק הליכה מהרחוב הראשי והחנויות ,אך
במקום שקט ופסטורלי ,עטוף בטבע ופונה לפסגות מושלגות ,חדרי המלון ענקיים ומאובזרים בטוב טעם,
בכל חדר פינת ישיבה ומרפסת שפונה לנוף מרהיב .השטחים הציבוריים מרווחים ,לובי ענק עם שימוש
חופשי ב , wi-fi-חצר ובה פינות ישיבה מוצללות ,חדר משחקים לילדים ,אולם ביליארד ועוד .במלון ספא,
ובו בריכת שחיה מחוממת ,סאונה יבשה ורטובה ,ומיטות שיזוף .בית כנסת יפעל במלון עם מנינים כסדרם,
ושיעורים בדף היומי ועוד .האירוח במלון הוא על בסיס חצי פנסיון מלא ,הכולל ארוחת בוקר עשירה עם
מזנונים חמים וקרים ,מאפים ומיצים טבעיים ,מזנון להכנת כריכים לצהרים ,וארוחת ערב מפוארת בהגשה
אישית ,עם שפים ידועי שם מהארץ ומחו”ל ובניצוחם של משפחת לבקוביץ .הכשרות במלון היא של הרב
אברהם יונה שוורץ שליט”א רב קהל חסידים בוינה ומלווה ומשגיח צמוד.
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מלון ****KRONEN HOTEL

פה עוד לא היית!!!
טיולים -
זייפלד היא נקודת המוצא הטובה ביותר לטיולים בחבל
הטירול ,העיר אינסבורק על ארמונותיה המפוארים רחובותיה
הציוריים ונהר ה INNהמדהים שחוצה אותה על גשריו
המדהימים והמפורסמים ,כל אלו נמצאים רק כמחצית השעה
נסיעה ברכב או ברכבת .מפעלי הקריסטלים המפורסמים
של סברובסקי ומרכז המבקרים שלהם נמצאים בוואטנס
רק שעה נסיעה מהמלון ,מכרות הכסף של שוואץ ,מגלשות
ההרים של אימסט ,גן החיות האלפיני ,קרחון קארונטל ,ועוד
אתרים רבים ומפורסמים נמצאים כולם במרחק נסיעה
קצר מזייפלד .כשעה נסיעה מזייפלד נמצאים מעברי
ברנר שמקשרים את אוסטריה עם צפון איטליה ואיזור הרי
הדולומיטים ,ובשעתיים נסיעה מערבה תגיעו לגבול השויצרי
עם הרי האלפים המדהימים שלה .אוטובוס ומדריך ישראלי
יעמדו לרשות האורחים במשך כל הנופש לטיולים מודרכים
ומאורגנים בטוב טעם (בתשלום נוסף).

מכל הבחינות ,אנחנו מציעים לכם את החופשה
הטובה ,המענינת ,והאטרקטיבית ביותר ,נשמח
לראותכם בין אורחינו גם השנה.
א.ב.ק .ר.ש.ב.י.

צבי 972-3-6180121 :נייד 972-506701850 :שלומית 972-3-5747326 :נייד972-544244577 :

e-mail: zquitt@actcom.co.il

כתובת אתר המלון www.kronenhotel.com :כתובת אתר העיירהwww.seefeld.com :
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מלון ****KRONEN HOTEL
מחירון יומי ללא טיסות והעברות
20/07-31/07

1/8-9/8

10/08-31/08

אדם בתפוסה זוגית

100

75

115

אדם בחדר ליחיד

145

110

165

שלישי בחדר

80

60

90

ילד בחדר הורים

50

40

60

תינוק

10

10

10

1

אדם בתפוסה
זוגית

אדם בחדר
ליחיד

20/07-27/07

1049

1199

949

27/07-03/08

849

999

749

599

03/08-10/08

849

999

749

599

120

10/08-17/08

1249

1399

1099

849

120

17/08-24/08

1249

1399

1099

849

120

24/08-31/08

1199

1349

1049

799

120

שלישי בחדר
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מחירון חבילת נופש -הכוללת טיסה העבררות ומלון
ילד בחדר
הורים

תינוק

699

120
120

טופס הזמנה
שם ___________________:כתובת______________________
טלפון ____________________:נייד_____________________:
אימייל_______________________:
מלון:
תאריכים__________________________________:
מס’ אורחים\חדרים__________________________________________:
טיולים________________________:

פרטי תשלום:
מזומן__________:
אשראי ___________:סוג כרטיס ________:מס’ כרטיס________________:
תוקף ________:תשלומים____:
הערות_____________________________________________________:
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טיסות:
תאריכים_________________________________:
מס’ נוסעים________________________________________________:

תכנית טיולים מלון קרוננהוטל זייפלד אוסטריה
קיץ 2011
יום רביעי:
בשעת צהרים מוקדמת ננחת בנמל התעופה פרנץ יוזף שבמינכן ,נעלה לאוטובוס
ונצא לעבר גבול גרמניה-אוסטריה אותו נחצה בלי להרגיש .את ההיכרות עם
חבל הטירול בו נשהה בשבוע הקרוב נעשה באגם אכן ,שמכונה גם ה”פיורד של
הטירול” .האגם 9 ,ק”מ אורכו ,מפורסם בצלילות מימיו ,והנופים הציוריים שסביבו
משתקפים במימיו הצלולים .שייט קצר באגם ייתן לנו את ההרגשה כאילו אנו
משייטים באחד הפיורדים של נורבגיה ,ויכניס אותנו לאוירת הטירול .לאחר השייט
נסייר בכפר הציורי השוכן על גדות האגם ,ומשם נמשיך אל העיירה זייפלד אל
מלוננו המפואר.

יום חמישי:

פנינו מועדות אל עבר שכנתה היפה של אוסטריה הלא היא
שוויץ .נתחיל את היום בעיירה השוויצרית סמניון שהיא מעין דיוטי
פרי אחד גדול שכן כל החנויות בה פטורים ממס (עקב קירבתה
לשלושת הגבולות :אוסטריה שוויץ ואיטליה) במערכת משוכללת
של חמש רכבלים נעפיל אל אחת הפסגות היפות באיזור ,ונסיים
בעיירת הסקי המפורסמת אישגיל .לאחר סיור קצר בעיירה נצא
חזרה לכיוון זייפלד דרך מעברי סילברטה המפורסמים.

יום שישי:

בסמוך לזייפלד נמצאת העיירה לוטש ,שעל שמה קרוי הקניון המדהים שבו נבקר
היום .לפנינו מסלול הליכה של כשעתיים שמתחיל בעיירה לוטש באוסטריה
ומסתיים במיטנוולד שבגרמניה ,נצעד על שביל מיוחד שנבנה על שפת המצוק
ונראה מתחתינו את המפל השוצף ,נעבור את הנהר על גשר שגובהו  43מטר
מעל פני הנהר ,ונחזור דרך היער אל האוטובוס .נמשיך לאינסבורק בירת
חבל הטירול ,ונסייר ברחובותיה העתיקים ,נראה את המדרחוב ,את גג הזהב
המפורסם ,ואת האנדרטה שנבנתה לזכר היהודים שנספו בשואה באיזור זה.
מאינסבורק נמשיך אל מפעל הקריסטלים של סברובסקי שנמצא בוואטנס
הסמוכה ,נבקר במוזיאון ונתרשם מיצירות קריסטל מופלאות .מכאן נשוב למלון
להתארגנות לשבת קודש.

שבת קודש:

לאחר התפילה וקידושא רבא ,נצא לסיור רגלי
בעיירה זייפלד ,נגיע אל האגם ונתרשם מיפיו,
לאחר מכן נשוב אל המלון לסעודת שבת.
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יום ראשון:
נצא אל העיירה שוואץ הסמוכה לאינסבורק ,שבה נמצא
מכרה הכסף הגדול בעולם .ניכנס לקרוניות מיוחדות
שיובילו אותנו למעבה האדמה ,ונסייר בחלק קטן ממאות
ק”מ של מחילות שנחצבו כאן במהלך השנים ,נלמד על
עבודתם של הכורים ועל תהליך ייצורה של המתכת
היקרה .נשוב אל פני האדמה ונמשיך אל מפלי קרימל
הגבוהים ביותר באוסטריה ,גובהם של המפלים  380מטר,
וזרימתם החזקה נובעת מהפשרת השלגים של ההרים
הגבוהים באיזור ,נוכל לבחור בין עליה רגלית במסלול
שאורכו  4ק”מ ,או עליה במוניות וירידה ברגל.

יום שני:
היום נצא אל מחוז בוואריה שבגרמניה הסמוכה ,ונגיע
אל טירת נוישוונשטיין ,שאותה בנה המלך “לודוויג
המשוגע” ,טירה זו היא מהמפוארות שבטירות אירופה
ושימשה השראה לטירות רבות שנבנו בצורתה .מכאן
נמשיך ל”לינדרהוף” אל ארמון נוסף שנבנה ע”י אותו
מלך מטורף ונתרשם מהגנים המטופחים שסביבו
והנופים שנשקפים מכל עבריו .בדרכנו למלון נעצור
במרכז הקניות הענק שבפאתי אינסבורק ונוכל למלאות
את אמתחותינו בקניות ובמתנות.

יום שלישי:
זהו היום האחרון בטיול והבטחנו שלג ....אם כן היום נצא
אל “עמק קאונרטל” המכונה ולא בכדי ,העמק היפה
בטירול .ניכנס לדרך אגרה מיוחדת שבה  30נקודות
תצפית שבחלקם נעצור ,ונעפיל מגובה  1270לגובה
 !2750מטר אל הקרחון המושלג במשך כל השנה .כאן
נמצאת “מרפסת שלושת הארצות” ממנה נוכל לצפות
אל אוסטריה שוויץ ואיטליה במבט אחד .את התמונות
שתצלמו מכאן תמכרו בוודאי בתור גלויות .כשנסיים
להצטלם נרד חזרה אל עמק האין ונגיע לעיירה אימסט
כאן מצפה לנו חוויה מיוחדת .ברכבל פתוח נעלה אל
ההר לגובה  1550מטרים ,ומכאן במסלול שאורכו כ3500
מטרים ,נגלוש במגלשות הרים “ספידי כיף” הארוכות
ביותר בעולם .מומלץ להאט קצת את המהירות בדרך
ולהנות גם מהנופים המדהימים הנשקפים סביב .נסיים
בסיור בעיירה אימסט ובקניון רוזנגרטן שגובהו 100
מטרים ובמרכזו נהר שוצף ,ונחזור למלוננו עמוסי חוויות.

יום רביעי:
לאחר ארוחת הבוקר נעמיס את
המזוודות והחוויות על האוטובוס ,ונצא
לנמל התעופה במינכן לטיסתנו חזרה
לארץ.

* ייתכנו שינויים במסלולים -בהתאם לתנאי מזג האוויר שעות הטיסה ושינויים טכניים אחרים.
* אין התחייבות להוציא את כל הטיולים דלעיל בכל מחזורי הנופש .קיום הטיולים מותנה במספר מינימלי של
משתתפים.
* התוכנית כפופה לשינויים בכל הנוגע לסדר הטיולים ולימי השבוע בהם יערכו הטיולים.
* חובה להירשם מידי ערב לטיול ,גם למי שרכש את חבילת הטיולים מראש.
* מחיר לחבילה לכל הטיולים  € 100 -לאדם € 35 ,ליום לטיול בודד לאדם ע”ב מקום פנוי .המחיר אינו כולל כניסות
לאתרים ,שייגבו ע”י המדריך בעת הרישום לטיול.
* בהזמנת חבילת טיולים מראש אין זיכוי על טיולים שלא נוצלו.
* המחיר אינו כולל תשר (טיפ) לנהג ,למדריך ולצוות המלון -יינתן עפ”י שיקול דעת הנוסעים.
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