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בס"ד

 משפחת לבקוביץ מזמינה אתכם לחופשה יוקרתית אקסלוסיבית, באיזור
 )St. Anton( היפה ביותר באירופה, גבול אוסטריה שוויץ, בעיירת סן אנטון

עם אירוח מפואר ומפנק כמיטב המסורת שלנו.

R A F F E L ' S

 STANTONERHOF

יוקרה אוסטרית 
בניחוח שוויצרי



להציג  צורך  אין  האחרונות  בשנים  כאורחינו 
בפניכם את אוסטריה ואת חבל הטירול, הארץ 
המדהימות,  האטרקציות  הצח,  האויר  עם 
חיפשנו  השנה  וגם  נגמרים.  שלא  והנופים 
דומה  שלא  פנינה  מצאנו,  וגם  עבורכם 
לקודמותיה, סנט אנטון אם ארלברג, המכונה 

כסנט מוריץ של אוסטריה.
 

הרי  רכס  על  ושוויץ,  אוסטריה  בגבול 
בגובה  הרוזנה,  נהר  שפת  ועל  הארלברג, 
שוכנת  הים,  פני  מעל  מטרים   1320
סנט  והאריסטוקרטית  השקטה  העיירה 
בזכות  מאד  מפורסמת  העיירה  אנטון. 
לטוב  הנחשב  שלה  המצוין  הסקי  אתר 
המפוארים  ומלונותיה  באוסטריה,  ביותר 
מארחים רוזנים ושועי ארץ בעונת החורף. 
לירוק,  הלבן  הנוף  הופך  הקיץ  בחודשי 
צלול  הרים  באויר  מתחלף  העז  והקור 

ונקי.
 

במרכז העיירה אגם קטן וציורי, וסביבו 
מקומיות,  ומסעדות  קטנות  חנויות 
רחובות העיירה מלאים בבתים קטנים 
פניהם  מאירים  ותושביה  וצבעוניים, 

לאורחים.

ששת הרכבלים שבעיירה יקחו אתכם 
והיא  מטרים,   2800 עד  של  לפסגות 
מציעה אין ספור של מסלולי הליכה 
כמו  משכר.  נוף  ומול  שונות  ברמות 
כן תמצאו בעיירה, מסלולי אופניים 
ואתגריים, שייט בקייאקים,  שקטים 
מגרשי  דייג,  ופארק  רחיפה  מצנחי 

טניס וגולף, אולמות באולינג ועוד.

האיזור





במלון בחרנו  ולכן  מלכים,  כמו  לנפוש  לכם  מגיע  השנה  גם 
באיזור,  ביותר  מהיוקרתיים   HOTEL STANTONERHOF

המדורג בחמישה כוכבים.
צפיה  מערכות  היטב,  ומצוידים  מרווחים  המלון  חדרי 
גישה חופשית ל-WIFI. מיטות ענקיות מכוסות  משוכללות, 
ומרפסות  ביפים,  מדהימים  מעצבים  רהיטי  יוקרה,  במצעי 

לנוף שקט ומרהיב.
מקורה  שחיה  בריכת  תמצאו  המלון  של  הבריאות  במרכז 
ומחוממת, סאונה רטובה ויבשה, חדר כושר, וחדרי טיפולים 

מפוארים )בתשלום(.
 HOTEL TYROL בנוסף נפעיל בעונת השיא גם את מלון
ענקיים  חדריו  ומפואר,  חדש  בוטיק  מלון  שהוא  הסמוך, 
לחופשה  הנדרש  האיבזור  כל  ובהם  להפליא,  ומסוגננים 

מושלמת.
בחדר האוכל המפואר נגיש לכם ארוחות גורמה עשירות 
משפחת  של  המסורת  כמיטב  ובשפע,  אישית  בהגשה 
הפתוחה  קפה  מפינת  תהנו  הארוחות  בין  לבקוביץ. 
במהלך  שיוגשו  ביתיים  וממאפים  ביממה,  שעות   24
המפואר  ומהקידוש  מלא,  מפנסיון  תהנו  בשבת  היום. 
והמפורסם שלנו. במלון יפעל בית כנסת מצויד בספרי 

קודש, ובו תפילות כסדרם ושיעורי תורה. 
המלון גלאט כשר למהדרין בהשגחתו של 
הרב אברהם יונה שווארץ שליט"א  אב"ד 
ק"ק קהל חסידים – קהל ישראל וויען יצ"ו.

של  החם  והאירוח  המסור  השירות  הכל,  ומעל 
משפחת לבקוביץ, אשר ממתינים לענות לכל שאלה 
חופשה  תהיה  שלכם  כדי  בקשה,  לכל  ולהיענות 

מהנה ומושלמת.

המלון





הטיולים
סנט אנטון היא נקודת מוצא מצוינת 
ובדרום  אוסטריה  במערב  לטיולים 
שוויץ, תחנת הרכבת נמצאת מול 
בקלות  להגיע  ניתן  וממנה  המלון 
ובשוויץ,  באוסטריה  מקום  לכל 
מקומיים  אוטובוסים  כן  כמו 
יובילו אתכם לאטרקציות הרבות 

הפזורות באיזור.

כרטיס ה - HIKING PASS בעלות 
נסיעה  מאפשר  נמוכה  שבועית 
הרכבלים  בכל  הגבלה  ללא 
ניתן חינם לילדים  והוא  באיזור, 
נוספת  ובהנחה   ,6 גיל  עד 

לצעירים עד גיל 19.

באיזור,  מומלצים  טיולים 
בשוויץ,  קונסטנץ  אגם  הם 
מדינת  מיינאו,  הפרחים  אי 
לינדאו,  העיר  ליכטנשטיין, 

דרך הסילברטה ועוד...

בהדרכתו  מאורגנים  טיולים 
יתקיימו  ליבור  דוד  מר  של 
להירשם  ניתן  יום,  מידי 
מראש לחבילת הטיולים או 
על  בודדים  טיולים  לרכוש 

בסיס מקום פנוי.





מחכים לבואכם
משפחת לבקוביץ

zq0506701850@gmail.com :צבי משרד: 03-6180121 נייד: 050-6701850 | מייל

מחיר חבילת נופש שבועית כולל טיסות והעברות בין התאריכים:

:2.7-27.7

:27.7-7.8

תינוק עד גיל שנתיים:ילד בחדר הורים:שלישי בחדר: מבוגר בחדר זוגי:

125
95

145

105
75

125

תוספת לסוויטת גראנד: תוספת סוויטת ג'וניור:

65103060
50102030

751050100 :7.8-27.8

:2.7-27.7

:27.7-7.8

תינוק עד גיל שנתיים:ילד בחדר הורים:שלישי בחדר: מבוגר בחדר זוגי:

13001150900

1050900750

145013001000

תוספת לסוויטת גראנד: תוספת סוויטת ג'וניור:

180200400

180100200

180300600 :7.8-27.8

מחירון לשהיה במלון ע"ב חצי פנסיון:

שלומית: 054-4244577

www.stantonamarlberg.com :אתר האינטרנט של האיזור | www.tyrolhotel.com | www.antonerhof.at :אתר האינטרנט של המלונות


