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כמו תמיד, אצלנו ב'לבטרוול', 
הולכים עד הקצה ובוחרים עבורכם

את החוויות הטובות ביותר, 
בכדי שההנאות שלכם תהיינה תמיד

גדולות יותר מהחלומות שלכם.
אבל הפעם,  הפתענו אפילו את עצמנו!
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החופשה
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ארוזה - עיירת נופש שוויצרית 
המשלבת מלונות יוקרה השואבים 
אליהם תיירים המעוניינים ליהנות  
מאירוח אקסלוסיבי ומפנק,
לצד נופי בראשית פראיים.
ארוזה ממוקמת בגובה 1800 מ' מעל 
הים. הרכבל שבמרכזה מוביל אל 
פסגת הוייסהורן בגובה 2700 מ'. 
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location
הלוקיישן
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הדרך לארוזה עוברת בכביש 
מתפתל עם נופים שאין דומה 

להם, אך האפשרות הקלה יותר, 
היא לעשות את הדרך ברכבת 

המיוחדת העולה מהעיר כור אל 
מרכז העיירה. מסילת רכבת זו 

נחשבת לאטרקציה תיירותית בפני 
עצמה בשל התלילות בה מטפסת 

הרכבת, ובזכות הנופים העוצמתיים 
הנשקפים מחלונות הענק שלה.

הגישה
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מלון KULM הינו חלק מרשת 
שוויצרית מוכרת של מלונות יוקרה, 
אשר ראשיתו כבר בשנת 1882 אז 
הוקם כבית הארחה בארוזה, ומאז 
הלך והתפתח לאחד ממלונות 
היוקרה המבוקשים ביותר בשוויץ.

האירוח

Hosting
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במלון 119 חדרים ברמות ובגדלים 
שונים, אשר פונים כולם אל נוף 

בראשית קדום שאין דומה לו. בחלק 
מהחדרים מרפסות ענקיות הצופות 

לנוף פנורמי, ובחלקם חלונות 
פנורמיים ענקיים אשר מביאים

את הנוף ישר אל תוך החדר. 

Roomsהחדרים
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לא משנה היכן תבחרו לבלות כל 
רגע בחופשה: בלובי, בחדר האוכל, 
במדשאות, בספא, או בחדר השינה 
שלכם, תהיו בטוחים שתוכלו 
להתרגש וליהנות מהנוף הפנורמי 
הקסום הנשקף מולכם לעבר הרי
 ,)Grisons Alps( האלפים של גריסון

הנוף
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 כמו בכל הנופשים שלנו,
גולת הכותרת היא ההקפדה
על קלה כבחמורה, בכשרות

גלאט כשר למהדרין הבד"ץ קהילות, 
יחד עם ההשקעה הקולינארית,

תוך שימת דגש על ארוחות שף 
משובחות ממגוון סגנונות וטעמים, 

עם שפע עצום וגיוון בכל ארוחה.

בין הארוחות תתפנקו מפינת קפה 
ומאפה הפתוחה 24 שעות ביממה.

חדר 
האוכל
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בשבת יוגש פנסיון מלא, 
ותיהנו מהקידוש המפואר 
והמפורסם שלנו, כמיטב 
המסורת של 'לבטרוול' מבית 
משפחת לבקוביץ'.
אווירת השבת, השירים, 
התפילות והתוכניות יעשירו 
את השבת ויעניקו לכם שעות 
ארוכות של הנאה והתרגשות

השבת
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הספא
מעל 1,200 מ"ר מחכים לכם 
במרכז הבריאות והספא בריכת 
שחיה עם מפל מים, ג'קוזי, 
מסאז' עיסוי, בריכה טבעית 
לילדים, מערת סאונד וריח, 
סטודיו שיזוף, טרקלין ספא, 
סאונות פיניות, סינריום, אמבט 
אדים, שביל ערפל, מזרקת 
קרח, חדר הרפיה ועוד...

Spa 9
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לא תוכלו להפסיק להתפעל 
מהיופי והאסטטיקה בכל פינה. 
הספא ממוקם מול נוף אלפיני 
פראי וקסום. הקווים הטהורים 

של האדריכלות ובריכת
הנירוסטה - עם מימיה

הטורקיז הדומים לאגם הררי,
יוצרים שילוב אנרגטי מיוחד,

המטעין את הגוף ואת הנשמה.
כאן תוכלו ליהנות מטיפולי 
ספא ועיסוי ברמה הגבוהה 

ביותר )בתשלום נוסף(.
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פעילויות ספורט להכשרה 
אישית או קבוצתית

אקווה כושר, למתוח ולהירגע, 
הגוף להרכיב, פילאטיס, יוגה, 
5 טקסים טיבטיים, הליכה 
.snowshoe נורדית, הליכה

מכון 
הכושר
בזמנכם הפנוי תוכלו ליהנות 
ממכון כושר מתקדם הנמצא 
במרכז הבריאות והספא,  ומאובזר 
במכשור המתקדם ביותר:
אימון לב וכלי דם מכונות אירובי, 
אופני כושר, הליכון ועוד...
מאמן ספורט להכשרה אישית
או קבוצתית במקום.
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מועדון
הילדים

במלון פועלים שני מועדוני 
ילדים אחד לגיל הרך ואחד 

לנוער ובהם מבחר ענק 
של משחקים מכל הסוגים 

לכל הגילאים, כמו כן אולם 
באולינג פרטי לאורחי המלון
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Place
אטרקציות,
ואקסטרים

באזור המלון

מסלולים,
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בארוזה יש  מאות מסלולי הליכה ברמות 
שונות שמתאימות לכל הגילאים, ושפע של 

פנינות טבע, כמו נהרות אגמים ומפלים, 
ופסגות הרים שלא נגמרים. 

בארוזה עצמה 2 רכבלים שפעילים בקיץ 
ונכללים במסגרת כרטיס האורח שמקבלים 

אורחי העיירה בתשלום סמלי, כמו כן 
תחבורה ציבורית ענפה ופעילה במשך כל 

שעות היום כך שאפשר ומומלץ לטייל ללא 
שימוש ברכב פרטי כלל.
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נוכל לטייל סביב 'אגם אוברסי' במרכז 
העיירה מול תחנת הרכבת של ארוזה, שם 

נחוש את הדופק של ארוזה ואת חווית עיירת 
הסקי המיוחדת, סביב האגם נמצא מספר 
אטרקציות לכל המשפחה, שיט פדאלים, 

פארק חבלים, מרכבות סוסים ועוד...
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טיולי
אופניים

שווייץ נחשבת לגן עדן לרוכבי אופניים ויש בה 
מגוון גדול של מסלולים – ממסלולים רגועים 
ומישוריים שמתאימים לרוכבים בכל הרמות 

ועד מסלולים הרריים מאתגרים לרוכבים 
מיומנים ובעלי ניסיון ברכיבת שטח מאתגרת. 

בדרך עוברים בעיירות וכפרים ציוריים, 
חולפים על פני מבצרים, מעיינות ומפלים, 

והכל בשבילי אופניים מסומנים ונוחים.
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הגרנד קניון 
של שוויץ

נהר הפודריין )יובל של נהר 
הרייין הגדול( חוצב את דרכו 

 בהרי הגיר. יפהפה !
הנהר מומלץ מאד לרפטינג 

ברמות אתגר שונות.
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מגלשות הרים 
כור וואלדן 
 מגלשות הרים הארוכות ביותר בשוויץ !!!

אורך המסלול מעל 3 ק"מ ! מעל 31 סיבובים 
 ופיתולים, כ 480 מ"ר הפרשי גובה !

עולים ברכבל לגובה של כ 1800 מ', משם 
עוברים למזחלות. תהנו מהמסלול, מהנופים 

מסביב,  מובטחת לכם חוויה בלתי נשכחת !
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אתגרי טיפוס 
ואקסטרים

אם חשבתם שפארק חבלים זה עניין לילדים - כדאי 
שתבקרו בפארק האקסטרים בארוזה ובמגוון פארקים 

נוספים, בהם תהנו ממסלולים מאתגרים שעוברים 
בין העצים בגובה של עשרות מטרים, מגשרי חבלים, 
מגלישת אומגה  בין צמרות העצים, מקפיצה מגובה 

תוך כדי אחיזה בחבל, מקפיצת בנג'י, מהליכה על 
חבל דק בגובה רב וממסלול בין העצים במהירות 
מסחררת. ברמות קושי שונות ובגבהים משתנים.

כל אחד מהם מספק שטף של אדרנלין.
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צניחה
חופשית

כשהנוף שנפרש מתחת יגרום לכם להחסיר 
פעימה. הצניחה מתבצעת ממטוס בגובה 
13,000 רגל מעל פני הים, כשהמדריכים 

המקצועיים ידריכו אתכם לכל אורך החוויה. 
מול נופי האלפים המדהימים אתם נפרדים 

מבטן המטוס יוצאים לדרך. כל שנותר לכם 
הוא לפקוח עיניים לרווחה, להתחבר אל הנוף 

המופלא וליהנות מחוויה בלתי נשכחת.
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4.4.2019 Arosa Bear Sanctuary | Holidays in Arosa | Switzerland

https://arosalenzerheide.swiss/en/Region/Arosa/Summer/Bear-Sanctuary-Adventure#donate 9/15

EXPERIENCES

Visitor Platform
The visitor platform offers the best view of the outdoor enclosure of the Arosa Bear Sanctuary.
Enjoy the beautiful mountain panorama and also follow the activities of Napa, the bear. There
are also various educational elements that provide background knowledge on animal welfare
and bears. The information is suitable for adults and children and rounds off the visit to the
Arosa Bear Sanctuary.

Arosa Bear School
A school? For bears? Yes, bears have to learn! But not writing, reading or calculating... there
are more important things for young bears : If a bear wants to survive without Mom's help, it
must know how to discover something eatable, how to hide properly, and how to move skilfully
in the forest. The bear school therefore includes: climbing, balancing, jumping, sliding, enjoying
the view, tracking and hiding.

Come to the bear school and feel like a young bear! Follow the three paths, the bear paws in
the different colours will show you the way. You'll see: It is quite exhausting to be a bear, but it
is a lot of fun!

Weisshorn Bear
On the Weisshorn summit there is a new photo point with the Weisshorn bear, which definitely
contributes to a unique panoramic view!

There are blue and yellow ribbons available, which can be attached to the bear and will step by
step create the bear's "fur".

We are curious!

 

Limited operation today due to the wind conditions

OPEN LIFTS AND FACILITIES
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מופע
הדובים

ארוזה ידועה בדובי הגריזלי שהתגוררו בעבר 
בהרים סביבה והם סמלה של העיירה. כיום 

הדובים נמצאים בתחנת האמצע של הרכבל 
בדרך לוויסנהורן, זכר לדובים שהילכו חופשי 
בהרים לפני עשרות שנים ומיסחור התיירות. 

בקיץ יש מופע דובים בכל יום בצהריים
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סנט מוריץ
עיירת נופש יוקרתית בעמק אנגדין בשווייץ. 
סנט מוריץ היא רשות מקומית במחוז מלויה 

בקנטון גראובינדן, והיא בעיני רבים עיירת הנופש 
הוותיקה ביותר ואחד מאתרי ספורט החורף 

המפורסמים ביותר בעולם.
הודות למיקומה הגאוגרפי, תושבי סנט מוריץ 

נהנים מיותר מ-300 ימי שמש בשנה.
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כור
בירת קנטון גראובינדן. כור שוכנת

על גדת נהר הריין ונהר הּפלסּור זורם דרכה.
היא מרוחקת כ-120 ק"מ מציריך.

קרבתה של כור למעברי ההרים לוקמניר, סן 
ברנרדינו, ושפליגן, הופכות אותה למרכז תעשייה 

אזורי מפותח, ומרכז לייצור יינות מקומיים.
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קניונינג 
בויאמלה

הקניונינג בויאמלה )Viamala( עובר דרך 
נקיק מיוחד מאוד, ממוסגר על ידי צוקי סלע 

בגובה של עד 300 מטר. כאן מתאפשרת אחת 
מהרפתקאות הקניונינג המלהיבות, שרובה 

מתבססת על קפיצות למים ללא חבלים.
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ללא טיסות והעברות
מחירון

9.7-2.812.8-1.9

350€
זוג

 ילד בחדר
הורים
עד גיל 12

 מבוגר
 שלישי
בחדר הורים

85€

135€

260€

20€

240€

60€

85€

180€

20€

450€

115€

170€

340€

20€ תינוק

סינגל

2.8-12.8

חדר עם מרפסת:
תוספת של 20€ ללילה מבצע לשבועיים 6000€

סוויטת פנטהאוז:
תוספת של 200€ ללילה

סוויטת דלקס:
תוספת של 100€ ללילה

סוויטת גוניור / קרונר:
תוספת של 50€ ללילה

חדר ללא מרפסת
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מחירון
כולל טיסות והעברות ל-7 לילות

14,000
זוג

₪

₪

₪

₪

₪

 ילד בחדר
הורים
עד גיל 12

 מבוגר
 שלישי
בחדר הורים

4,200

5,800

9500

800

16,900

5,400

6,800

12,000

800

חדר עם מרפסת:
תוספת של 560  לשבוע

סוויטת פנטהאוז:
תוספת של 5,600  לשבוע

סוויטת דלקס:
לשבוע תוספת של 2,800 

סוויטת גוניור / קרונר:
תוספת של 1,400  לשבוע

תינוק

סינגל

₪

₪

₪

₪

₪

אוגוסטיולי

חדר ללא מרפסת



מחכים לבואכם,

 לבטרוול
מבית משפחת לבקוביץ'

נופש ואירועים ברמה מבית משפחת לבקוביץ

נשמח לענות לכל שאלה
צבי:

050-6701850
z v i @ l e v t r a v e l . c o . i l : ל " א ו ד

אתר לבטרוול:
www.levtravel.co.il

אתר המלון:
/https://arosakulm.ch

שלומית:
054-4244577

משרד:
03-6180121


