
מדור התיירות של "לאשה"

הפתעות 
בזלצבורג

באט מלאה  שהיא  פי  על  וף 
באירועי  ומשופעת  רקציות 
העיר  ואמנות,   תרבות 

זלצבורגל בירת   - וזלצבורג 
אחת   ,)SalzburgerLand( נד 
המרכיבות  המדינות  מתשע 
את אוסטריה - היא קודם כל 
עיר ציורית ומרהיבה. זו הסיבה, שהדרך הטובה 
ברגל,  היא לטייל  אותה  וללמוד  ביותר לראות 
ברחובות ובסמטאות. נציין מיד, שבגלל יופייה, 

בסג העתיקים  המבנים  בזכות  מכך  פחות  וולא 
נון הבארוק הקיימים בה )שחלקם בני אלף שנה 

וויותר(, הוכרזה העיר על ידי אונסקו כאתר מו
רשת עולמית. 

אטרקציות  שתי  עם  מאוד  זלצבורג מזוהה 
ועיקריות: המלחין האגדי וולפגנג אמדאוס מוצ

רט, שהוא יליד העיר וביתו הפך למוקד תיירות 
המוזיקה",  "צלילי  והסרט   ,)mozarteum.at(
1962 וסיורים בעקבות כוו  שצולם בעיר בשנת
וכבת הסרט, ג'ולי אנדרוז הנהדרת, עדיין נער

כים כאן במגוון שפות )אבל לא בעברית(.
ברובע  ממוקמות  העיר  של  האטרקציות  רוב 

מכל  מזו.  זו  הליכה  במרחק   ,)Altstadt( העתיק 
לראות  אפשר  העיר(  חלקי  )ומרוב  ברובע  מקום 
את מצודת הונזלצבורג )Hohensalzburg( במלוא 
דמוית  המיוחדת  במעלית  למצודה  עלו  הדרה. 
Kapitelplatz )אפשר לעו  הרכבל היוצאת מכיכר
ולות גם ברגל(, והשקיפו מלמעלה על הנוף המ

רהיב של העיר וסביבתה. כדאי לדעת, שהמצודה 
נבנתה במאה הו11 כמקלט לארכיבישופים, ועם 

השנים הפכה למשכנם של אצילי העיר. 
salzburg-burgen.at/en :אתר המבצר

למ מתחת  משתרעת  העתיקה  והעיר 
בכיכר  בה  הסיור  את  להתחיל  כדאי  צודה. 
של  פסלו  שבמרכזה   ,)Mozartplatz( מוצארט
Glockenspiel, שעון מוזיו והמלחין המפורסם וה
קלי מהמאה הו17. לא הרחק משם נמצאת כיכר 
ניצבת קתדרלה מפוארת, שנו - שבה   Dom וה

ושוחזרה  מחדש  ונבנתה  השמינית  במאה  בנתה 
במאה הו17 לאחר שהושחתה כליל בשריפה. 

בנ ילדים  שאתם  )או  ילדים  עם  ומטיילים 
שביקר לפני  זלצבורג  את  תעזבו  אל  ופשכם(? 

 ,)Spielzeugmuseum( הצעצועים  במוזיאון  תם 
ששוכן במבנה שבעבר שימש כבית חולים, ויש 

בובות,  ואילך, ובהם   1500 משנת  צעצועים  בו 
רכבות צעצוע עתיקות, כלי נגינה ועוד.

              s p i e l z e u g m u s e u m . a t אתר: 
עוד בעיר: מוזיאון טבע מרתק וגן חיות.

salzburg.info/en :אתר התיירות של זלצבורג

יוצאים מהעיר
שעה ורבע נסיעה דרומה ואתם באתר מורשת 
 Hallstatt( עולמית נוסף: האגמים של האלשטאט
Lake(. באזור שסביב הכפר 76 אגמים, שההגדרה 
"ציוריים" הולמת אותם במיוחד. האלשטאט עצמה 

נחשבת כאחת מעשר העיירות היפות בעולם. 
אגם  גדת  על  שבמרכזה,  העתיק  במדרחוב 
האלשטאטר )Hallstatter see( יש חנויות מיוחדות 

ושבהן ניתן למצוא יצירות אמנות בעבודת יד ומ
זכרות, לצד גלידריות, בתי מאפה ומסעדות. 

אם אתם בענייני רומנטיקה - כלומר, בטיול 
נטול ילדים - את הסיור באגמים ובסמטאות של 
האלשטאט מומלץ לסיים במלון "גמכל", הממוקם 
שעה  כרבע   ,)Elixhausen( אליקסהאוזן  בעיירה 
המלון  נקרא  המלא  בשמו  מזלצבורג.  נסיעה 

דווקא סביב העיר הקלאסית והמעונבת שבה נולד המלחין 
האגדי מוצרט וצולם סרט המופת "צלילי המוזיקה", תמצאו 

 אין ספור אטרקציות פעלתניות ושובבות במיוחד לילדים 
וגם להורים. חופשת קיץ פעילה זה ממש כאן

|בדרכים |

דינה חלוץ, אוסטריה  | צילום: אור קפלן
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רוו הוא:  כן  וכשמו   ,Romantik Hotel Gmachl
בעי מרווחים  חדרים  עם  להפליא,  ומפנק  ומנטי 

יותר,  )באגף החדש(, שהם מומלצים  צוב מודרני 
או חדרים בעיצוב מסורתי )באגף הישן(, שעולים 
שאין  רק  )חבל  ומאובזר  נאה  החדר  פחות.   10%
לזו  ודומה  נדיבה  הבוקר  ארוחת  קפה(,  בו ערכת 
וגם  חדרי סאונה  יש ספא עם מבחר  הישראלית, 
מעט  המחיר  החיצונית.  לזו  נוסף  מקורה,  בריכה 
גבוה - 250-200 אירו לזוג ללילה, כולל ארוחת 

בוקר - אבל שווה את הכסף.
אתר התיירות של האלשטאט:

hallstatt.net/information/tourist-office

פסטורליה בהרים
בגו מזלצבורג,  נסיעה  שעה  כחצי  ובמרחק 

שוכו הים,  פני  מעל  מטרים   1,000 כ של  ובה 
טננגבירג מרטין  סנט  הפסטורלית  העיירה   נת 
כו1,600  רק   .)St. Martin am Tennengebirge(
מרגישים  ודאי  הם  אבל  בה,  מתגוררים  תושבים 

ובכל יום כאילו הם חיים בסרט, בגלל הנוף כמו
בן. מי שאוהב להתעורר בבוקר מול גוני ירוקועד 
על רקע הרים שפסגותיהם מושלגות גם בתחילת 
הקיץ, מוטב לו להתמקם כאן ולצאת לטיול כוכב, 
למרחקים שאינם עולים על 45-30 דקות נסיעה. 
העיירה בנויה סביב אגם )Seepark(, ותמצאו 
לילדים.  משחקים  ומגרשי  טיילת  מגלשות,  בו 
במרכזה - מסעדות ובתי קפה, סופרמרקט, כמה 

בתי מלון קטנים וצימרים מרווחים. 
אם אתם בטיול עם הילדים, כדאי להתמקם 
)תרתי  וצנוע  קטן  משפחתי  מלון  ב"ברברה", 

ומשמע(, שמנהלים בני הזוג המקסימים אנדי ומ
נצר למייסדי המקום. במלון 13 חדרים  רטינה, 
זוגיים וארבעה חדרי משפחה מרווחים, הכוללים 
מטבח מאובזר היטב )ממקרר ועד מכונת קפה(. 
המחיר  חצי  ליום,  לאדם  אירו   29 נוח:  המחיר 

לילד. 
בדרגת   ,)Martinerhof( "מרטינרהוף"  מלון 
יותר.  קצת  מציע  כוכבים,  ארבעה  של  תיירות 

יש בו ספא, בריכה חיצונית ובריכה מקורה, חוות 
סוסים ופינת ליטוף, החדרים מרווחים ומפנקים 
הורס. מחיר  והנוף מהמרפסת פשוט  יותר  קצת 
לזוג ללילה: 140 אירו, כולל ארוחת בוקר )190 

אירו לסוויטה(. 

מערות וטורפים
מה שיפה באוסטריה הוא הדרכים אל היעד: 
לא משנה לאן תיסעו, תמיד צפוי לכם נוף מרהיב 
ועמקים.  נחלים  מושלגות,  פסגות  אגמים,  של 
 ,)Werfen( וורפן  בעיירה  הטיול  את  פתחנו 
שוכנת  שם  מרטין,  לסנט  דרומית  ק"מ  כו25 

אייסריזנ בעולם,  ביותר  הגדולה  הקרח  ומערת 
Eisriesenwelt(. במערה קירות קרח עצוו )וואלט 
גדולים  קרח  פסלי  תראו  המסלול  ולאורך  מים, 
דמויי חיות, נטיפים וזקיפים, מגדלי ומפלי קרח.

בהחלט  אבל  ומומלץ,  חווייתי  במערה  הטיול 
למתקשים  מומלץ  ואינו  לכת,  למיטיבי  מוגדר 
העלייה  נשימה.  מבעיות  לסובלים  או  בהליכה 
היא באמצעות רכבל, אבל לפני הרכבל תצטרכו 

אתר קרקוגל הסמוך 
לעיירה אבטנאו יספק 
לכם בקיץ כמעט כל 
הרפתקה שהילדים 

שלכם חולמים עליה. 
ההיי־לייט של המקום 

הן מגלשות הרים, 
 שכאן, באוסטריה, 

הן הכי ארוכות

700 מדרגות. טיפוס מייגע במערת הקרח

 בין העצים. 
פארק חבלים אתגרי

טורפים מאולפים. 
במצודת הוהנוורפן

כדאי לדעת
1. לזלצבורג כדאי להגיע דרך שדה 

התעופה של מינכן

2. אל תעזבו את זלצבורג לפני 

שביקרתם במוזיאון הצעצועים

3. בעיירה וורפן שוכנת מערת 

הקרח הגדולה ביותר בעולם
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לצעוד משך כו20 דקות במעלה ההר, וגם אחריו 
יש הליכה לא פשוטה עד לפתח המערה, שגם בה 
 700 ועוד  למעלה  מדרגות   700 לטפס  תצטרכו 
מדרגות למטה. ראיתי במקום משפחות עם ילדים 

וקטנים שעושים את זה בקלות, לצד כאלה שקי
וטרו כל הדרך. בכל מקרה, מומלץ להצטייד בכ

פפות, בכובע, במעיל ובצעיף, כי קר למדי בפנים. 
אירו   14 למבוגר,  אירו   24 בתשלום:  הכניסה 
לילד )חינם לילדים עד גיל ארבע(, ויש כרטיס 
משפחתי: 66 אירו לזוג עם שני ילדים. הסיורים 

ומודרכים ונערכים מתחילת מאי ועד סוף אוק
טובר, בין השעות 15:30-9:00.

שוכנת מצוו מקום  בקרבת  במצודה  .טורפים 
בה  שגם  היפה,   )Hohenwerfen( הוהנוורפן דת 
טרף  עופות  של  ממופע  וליהנות  לבקר,  מומלץ 
1075, בהמשך שימו ומאולפים. הטירה הוקמה ב

שה כבסיס צבאי וכמקום מקלט לאנשי הכנסייה. 
האתר  השנייה שימש  העולם  בתקופת מלחמת 
כך,  אחר  הנאצים;  של  ואימונים  הדרכה  כמרכז 
1987, הייתה אתר אימונים של המשו  עד שנת
אטר אתר תיירות  היא  וכיום  וטרה האוסטרית, 

מהסרט  סצנות  במקום  צולמו  היתר  בין  קטיבי. 
"הנשרים פשטו עם שחר" וגם השיר "דו רה מי" 

מתוך "צלילי המוזיקה". 
למו כניסה  כולל  הכרטיס  בתשלום:  הכניסה 
לחצר  במעלית  העלייה  העופות.  ולמופע  צודה 
נוסף. פתוח מתחילת  כרוכה בתשלום  העליונה 

ומאי עד נובמבר )חינם לילדים עד גיל שש ולמ
חזיקי כרטיס חבל זלצבורג )ראו מסגרת(. 

 salzburg-burgen.at/en/werfen :אתר
:טיפ מומלץ לבקר בצמוד לשעות מופע ההאכו

לה של ציפורי הטרף, הנערך פעמיים ביום.

בטן האדמה
הסו  )Karkogel( קרקוגל  אתר  להר  .קרוניות 
20 ק"מ מסנט   ,)Abtenau( מוך לעיירה אבטנאו 
הרפתקה  כל  כמעט  בקיץ  לכם  יספק  מרטין, 
של  ההייולייט  עליה.  חולמים  שלכם  שהילדים 
המקום הוא מגלשות הרים, כאלה שכבר ראיתם 

 הטירה מדהימה. 
זלצבורג, העיר העתיקה

 עמוק באדמה. 
מגלשה במכרה המלח

בצוק מנרה או בחרמון, רק שכאן, באוסטריה, הן 
להכי  ונחשבות  ק"מ,  )כו3  ארוכות  יותר  הרבה 
ארוכות באירופה(, קצת יותר תלולות וגם הנוף 

אטרקטיבי יותר. 
העלייה לתחילת המסלול נעשית בקרוניות 
מטר,  כו1,800  של  לגובה  המטפסות  מיוחדות, 
אטרקציות  בסביבה:  עוד  מטה.  גולשים  משם 
הרפתקניות שונות כמו פארק חבלים, ראפטינג 
ואומגה,  סנפלינג   ,)Lammer( למר  בנהר  סוער 

טיולי אופניים ועוד. 
.outdoor-unlimited.at :אתר

מומלץ  אבטנאו,  את  עוזבים  שאתם  לפני  טיפ: 
גדולה  רחבה  שבמרכזה  היפה,  בעיירה  לטייל 
"גולדנר  בשם  ומסעדה  כנסייה  קפה,  בתי  עם 
באוסטריה  שמצאנו  מהטובות  לדעתנו  שטרן", 
מפלים  גם  יש  לעיר  סמוך   .)goldenerstern.at(
מרהיבים )Waterfalls Abtenau(, שכדאי לראות 

לפני שאתם ממשיכים ליעד הבא. 
מאבטנאו  נסיעה  שעה  חצי  במערה.  גולשים 
המלח  מכרות  ממוקמים  מזלצבורג(  ק"מ  )כו15 
לעתיקים  נחשבים  הם   .Saltmine in Hallein
בעולם ומומלצים לביקור יותר ממכרות אחרים 

אטרקטי סיור  מוצע  במכרה  באזור.  והפעילים 
ברכבת  מנסיעה  שיתלהבו  לילדים,  במיוחד  בי 
קטנה היורדת לעומק 80 מטר, ומשתי מגלשות 
למעמקי  אתכם  שיובילו  ותלולות,  מהירות  עץ 
המכרות. בין מגלשה למגלשה תפליגו בספינה 

על פני אגם מלח במחשכי המכרה. 8

 הכותבת הייתה אורחת של משרד התיירות
St. Martin Tourismusverband, חברת 
התיירות "נויה הולידייז", חברת התעופה 

"טורקיש איירליינס" ו"אוויס" השכרת רכב 

כדי שלא נשכח בכל זאת איפה אנחנו, כדאי 
לבקר ב"קן הנשרים", מעון הקיץ ובית האירוח של 

אדולף היטלר, הממוקם ליד העיירה ברכטסגאדן

tayarut@laisha.co.il

הכרטיס האזורי
בשנת 2015 ביקרו בחבל זלצבורגלנד 
6.5 מיליון תיירים )ביניהם 131,000 ישו
55% מהם במהלך החורף, בשלוו  ראלים(,
שת אתרי הסקי הגדולים שבמדינה וו45% 

בקיץ. ממוצע השהייה: ארבעה ימים. 
מצ בחבל  המטיילים  ורוב 

זלצבורגלנדכארד  בכרטיס  טיידים 
כניסה  שמאפשר   ,)SalzburgLandCard(
והאטרקטיביים  מהטובים  לכו200 אתרים 
וספא,  נופש  אתרי  כמו  זלצבורג,  באזור 
אטרקציות שונות, טירות ומבצרים. בטיול 
לכל  כניסה  הכרטיס מאפשר  פה,  המוצע 
במגלשות  אחת  גלישה  )כולל  האתרים 
הקרח.  מערת  מלבד  באבטנאו(,  ההרים 
מיום  ימים  שישה  למשך  תקף  הכרטיס 
הפעלתו, והמחיר: 62 אירו למבוגר מגיל 
גיל חמש הכניו )עד  לילד  אירו  וו32   16
במשפחה  שלישי  ילד  בחינם(.  לרוב  סות 
לרכוש  ניתן  הכרטיס  את  תשלום.  ללא 
בכל לשכת מידע ברחבי המחוז. שימו לב: 
אל תתבלבלו עם כרטיס "זלצבורגכארד", 
המאפשר כניסה רק לאתרים בתוך העיר 

זלצבורג.

איך מגיעים?
שדה  דרך  להגיע  כדאי  לזלצבורג 
יותר  קרוב  שהוא  מינכן,  של  התעופה 
נסיעה.  שעות  כשלוש  רק  וינה,  של  מזה 
אטרקציות,  בכמה  לבקר  אפשר  בדרך 
גרמניה  של  היפים  האגמים  באחד  לשוט 
בכל  נשכח  שלא  וכדי   .)Koenigsseeהו(
זאת איפה אנחנו והיכן התחיל הכל, כדאי 
 ,)Kehlsteinhaus( הנשרים"  ב"קן  לבקר 

ומעון הקיץ ובית האירוח הרשמי של אדו
ברכט העיירה  ליד  הממוקם  היטלר,  ולף 

סגאדן.
וחברת "נויה הולידייז" )שאירחה אות

"טוס  של  חבילות  מציעה  באוסטריה(,  נו 
וסע" בשיתוף חברת "אוויס", לסנט מרטין 
דרך מינכן, במחירים אטרקטיבים ביותר: 
779 אירו לאדם במלון "ברברה" וו1,079 
אירו לאדם במלון "מרטינרהוף". פרטים: 

טל' 03-7611200.
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