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רחבת
הקתדרלה
בזלצבורג

זלצבורג.
מוזיקה
ושופינג

בארץ רחוקה ,בין הרים מושלגים ואגק
מים שופעים המוקפים בירוק אינסופי,
שוכן לו בגוב ה  1,000מטר הכפר ה�ק
סום סנט־מרטין ,ובו  1,600תושבים בלבד .כולם
מכירים שם את כולם ,ואם אורח מגיע לכפר ,הוא
זוכה לקבלת פנים חמה שמזכירה לו את הבית.
אם מישהו היה אומר לי רק בשבוע שעבר שאני,
אחת שמקבלת התקף חרדה מלצפות בסרט טבע,
אבחר להתחיל כך את כתבת המסע שלי במדיק
נת זלצבורג שבאוסטריה ,הייתי מגחכת וחושבת
שהוא הזוי .אבל דברים משתנים ,ומתברר שחק
מישה ימים באגדת הטבע של מדינת זלצבורג
מסוגלים להפוך גם את עכברי העיר המחוספסים
ומעריצי "הכל כלול" לסאקרים של הרים מושק
לגים ,ספורט אתגרי ונוף מושלם .עד כדי כך,
שבסוף השבוע הקרוב אני מתכננת מרתון צפייה
משפחתי בסרט "צלילי המוזיקה" ,שסצנות נבחק
רות בו צולמו במדינת זלצבורג.

הכפר שלנו
הכפר סנט־מרטין (St. Martin am
 )Tennengebirgeמרוחק  60ק"מ מהעיר
זלצבורג ,מקום הולדתו של מוצרט .בכפר החק
ליטו באחרונה לטפח את הישראלים כקהל יעד,
וכשתגיעו תרגישו מיד את החום של המארחים.

אוסטריה זה לא רק וינה :הכירו את
מדינת זלצבורג ,המציעה שלל אטרקציות
למשפחות בטבע † לבקר במערת הקרח
הגדולה בעולם ,במכרות מלח ובטירת
עינויים ,לראות נופים עוצרי נשימה ,וכמובן
לבקר בבית של מוצרט ובגבעות של
"צלילי המוזיקה" | ליטל דוברוביצקי
הכפר מתאים מאוד לאירוח משפחות עם ילדים,
וברוב המקרים לא צריך לנסוע יותר מ־ 50ק"מ
כדי להגיע לשלל אטרקציות ויעדים מדהימים
ביופיים באזור.
הכפר והמלונות שבו נקיים ומצוחצחים ,והוא
מספק אפשרות להתרשם מהאופן שבו חיים
האוסטרים באזור .אפשר להתבסס בו כמקום
לינה ולצאת ממנו לטיולים יומיים באזור ,שבו
יש לכולם מה לעשות — לילדים שרוצים ספוק
רט אתגרי או טירות ומערות ,להורים שרוצים
לבהות בשלווה באגמים עטופי הרים מושלגים,
וגם לאלה שמרגישים שהגיע הזמן להפוך לאביר
על סוס לבן ולרכוב על אחד הסוסים הבלונדיק
ניים באזור (כן ,גם הסוסים בלונדיניים).
מעבר לכך ,בכפר חמש מסעדות ,וחנויות
של מקומיים שבהן מוכרים תוצרת עצמית כמו
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הכפר סנט־מרטין נמצא במרחק כשלוש
שעות נסיעה משדה התעופה במינכן .חברת
התיירות נויה הולידייז משווקת חבילות
נופש לכפר בחודשי הקיץ ,לשני מבוגרים
ושלושה ילדים ,במחירים שמתחילים ב־700
יורו לאדם .הן כוללות טיסות למינכן (הלוך
וחזור) ,רכב שכור לכל התקופה ,שבעה ימים
ביחידת נופש בכפר על בסיס לינה בלבד,
וכן כרטיס האטרקציות של זלצבורגלנד,
הכולל כניסה לחלק מהאטרקציות חינם
ולחלקן בהנחה .כדאי לברר מראש לאילו
אתרים הכרטיס מקנה כניסה חינם ולאילו
הנחה ,כדי לתכנן את הטיול בהתאם.
בכפר יש שלל אפשרויות לינה למשק
פחות במחירים שונים .החבילות הזולות

יותר כוללות לינה במלונות כמו Pension
 .Barbaraזהו מלון דירות צנוע המציע
יחידות נופש למשפחות ,הכוללות מטבח,
טלוויזיה ,יחידת הורים ועד שני חדרים
לילדים .במלון חדר משחקים קטן לילדים,
ותמורת תשלום נמוך אפשר להזמין ארוחת
בוקר .המלון נקי ונמצא בבעלות זוג צעיר
ומקסים המנהל אותו.
יש גם חבילות יקרות יותר ,כמו למשל
במלון המפואר  ,Martinerhofשגם בו
חדרים משפחתיים ,וכן בריכה פנימית וחיק
צונית ,סאונה ,אורוות סוסים ,חדר משחקים
מרשים לילדים ושלל אטרקציות .חבילה
של שבוע במלון על בסיס חצי פנסיון ,כולל
טיסות ורכב ,מתחילה ב־ 1,039יורו לאדם.

גבינות ,נקניקים ,יין וריבות .סופרמרקט ייפתח
ביוני הקרוב .אחת המסעדות המומלצות ,הנחק
שבת לדברי המקומיים לאחת מהטובות במדינת
זלצבורג ,הי א  .Gasthof Postכאן אפשר ל�א
כול שניצל אוסטרי משובח ,מרק אספרגוס נהדר
ושלל מאכלים מסורתיים בכ־ 80שקל לאדם.
במרכז הכפר אגם קטן ויפה ()Seepark
ולצידו בית קפה ,פיצרייה ומגרשי משחקים.
במרחק שתי דקות הליכה ,בבית העירייה הסק
מוך לכנסייה ,ממוקמת לשכת התיירות המקוק
מית .ניתן להגיע לשם ולקבל המלצות מצוות
מסביר פנים ,ואפשר לקבל מידע גם באתר:
www.stmartin.info

ממלכת הקרח
אחת האטרקציות המרשימות באזור היא
מערת הקרח (,)Eisriesenwelt in Werfen
הנמצאת במרחק  32ק"מ מסנט־מרטין .מדובר
במערכת הגדולה ביותר בעולם של מערות קרח
טבעיות ,המצויות בגובה  1,600מטר ,ואורכן
יותר מ־ 40ק"מ .אין ספק שהנסיכות אלזה ואנה
וחברן אולף היו שמחים להעתיק לכאן את ארק
מונם .המערה התגלתה ב־ ,1879נפתחה לציבור
־בק ,1920והיא אתר לשימור .מגיעים אליה ב�ר
כבל ,ויש לקחת בחשבון שגם לאחר שירדתם
מהרכבל יש הליכה רגלית מאתגרת ,שמתאימה
לאנשים בריאים.
כשנכנסים למערה מקבלים מכת קור עזה.
בהמשך מגלים שהיה כדאי — עולם קסום של
מפלים קפואים ,נטיפים וזקיפים מקרח ,מגדלי
קרח ופסלי קרח עצומים הנראים כמו חיות .אין
אפשרות לטייל ללא סיור מודרך ,וקחו בחשבון
שיש לעלות  700מדרגות ולרדת  700מדרגות.
עלות הכניסה לזוג עם שני ילדים 66 :יורו .אם
אחד מבני המשפחה לא מעוניין או לא יכול,
יש בכניסה בית קפה עם סנדוויצ'ים מעולים

צילומים :אור קפלן ,www.orkaplan.com ,ליטל דוברוביצקי

מערת הקרח.
עולם קסום
וקפוא

מצודת
הוהנוורפן

(כ־ 6יורו לכריך) .שעות פתיחת האתר משתנות
לפי החודשים .ביוני הוא פועל רק עד ,15:00
וביולי־אוגוסט עד .16:00
אתרwww.eisriesenwelt.at :

טירת הכופרים
במרחק חמש דקות נסיעה ממערת הקרח
(־כק 20ק"מ מסנט־מרטין) שוכנת מצודת הוה�נ
וורפן ( ,)Hohenwerfenהיושבת על סלע
עצום המתנשא לגובה של  155מטר מעל נוף
עוצר נשימה של רכסי הרים מושלגים .ניתן
לעלות לטירה ברכבל או ברגל .מדובר בטירה
מהמאה ה־ 11ששימשה בית סוהר ומקום ענישה
לאזרחים שלא השכילו להבין שלהיות קתולי זה
אין ופרוטסטנטי זה ביג אאוט .בין היתר תוכלו
לבקר בחדר העינויים ולחזות בשלל מכשירים
שנתנו ביטוי יצירתי לאכזריות האנושית.
מפסגת המצודה אפשר להבחין בחווה שבה
צולמה סצנת ה"דו רה מי" המפורסמת מ"צלילי
המוזיקה" ,ואין מילה מלבד שלמות להגדיר
את הנוף ועוצמת הטבע הנגלים משם .ואפרוק
פו "צלילי המוזיקה" ,למדינת זלצבורג מגיעים
בכל שנה  6מיליון מבקרים ,ו־ 70%מאלה שבאים
מארה"ב מציינים שהגיעו בעקבות הסרט.
האטרקציה המלהיבה ביותר למשפחות בטיק
רה היא בחצר .שם מתרחש מופע של נשרים
ובזים החגים גבוה־גבוה בשמיים ,ולמשמע שריק
קה של עובדי הטירה ,הלבושים בלבוש אוסטרי
מסורתי ,נוחתים ומתיישבים על כף ידם ומאפק
שרים למבקרים לצלמם.
המקום פתוח בחודשי הקיץ מ־ 9:00עד .17:00
מומלץ לא לבקר במערת הקרח ובטירה באותו
יום ,לנוכח המאמץ הפיזי הנדרש בשני האתרים.
אתרwww.salzburg-burgen.at :

עולם המלח
למכרות המלח ( )Salz Weltenשבעיר
 Halleinנוסעים  50ק"מ מסנט־מרטין .זוהי עוד
חוויה משפחתית מהנה ביותר .מתלבשים בבגדי
כורים לבנים ,ומתחילים בנסיעה ברכבת לתוך
מכרה בעומק  210מטר מתחת לפני האדמה.
הביקור כולל סיור מודרך מלווה בסרטים ,וכן
גלישה במגלשות כורים .לפחדנים (כמוני) יש
גם אפשרות לרדת במדרגות .החלק השקט של
הסיור הוא שיט ב"אגם המלח" ,מלווה במוזיקה

סנט־מרטין

ובמופע תאורה חביב.
אתרwww.salzwelten.at :

ממלכת הילדים
באתר האטרקציות הספורטיביות Abtenau
 Karkogelשבכפר ( Abtenauכ־ 20ק"מ
מסנט־מרטין) תמצאו מגוון גדול של פעי־
לויות אתגריות ,הכוללות מגלשות הרים,
טיולי אופניים ,טיולים רגליים בהרים ,טי־
פוס על עצים עם חבלים ,שיט בנהר ועוד.
אפשר לבלות כאן כמה שעות טובות בלי לה־
רגיש .בליווי מדריך ,פתוח מ־ 9:00עד .17:00
לפרטיםwww.outdoor-unlimited.at :
אם בא לכם לעשות קצת קניות או לאכול
טוב ,אפשר לנסוע כמה דקות משם למרכז
הכפר ,ולאכול ארוחה אוסטרית מסורתית מעו־
לה במסעד ת  ,Goldener Sternהקיימת מ�ה
מאה ה־ .16המנה העיקרית ,שמורכבת מסטייק
משובח ,אספרגוס טרי וגדול ממדים ותפוחי
אדמה ,תעלה כ־ 20יורו לאדם.
מחוץ למסעדה יש כנסייה ובית קברות מטו־
פח .ברחבה הצמודה למסעדה ולכנסייה ניתן —
בחודשים יולי־אוגוסט ב־ — 20:00לשמוע חינם
קונצרט של מוזיקה מודרנית ,וברביעי ובשבת
ב־ — 20:00מוזיקה קלאסית מסורתית.

שלווה אוסטרית
לצד שלל האטרקציות של האזור ,יש גם מקו־
מות שאליהם ניתן להגיע רק כדי לבהות ביופי
המהפנט של ההרים המושלגים ,הבתים הציוריים
ומשטחי הדשא .אפשר גם לשלב ארוחת בוקר או

אחת האטרקציות
המרשימות באזור היא
מערת הקרח – עולם
קסום של מפלים
קפואים ופסלי קרח .אין
ספק שהנסיכות אלזה
ואנה וחברן אולף היו
שמחים להעתיק לכאן
את ארמונם

אגם

jagersee

סתם קפה מעורר .אחד מהמקומות האלה הוא מלון
 Winterstellgutשב־ ,Annabergמרחק כמה
דקות נסיעה מסנט־מרטין .מדובר במלון יוקרתי
עם מסעדה ,שפתוח בימים רביעי עד ראשון .הוא
מציע בראנץ' איכותי ,וניתן לטייל בו ולבקר
את הסוסים הבלונדיניים באורוות ,להריח את
גינת התבלינים ,לקפוץ לאגם קטן סמוך ,לחזות
במכונה להכנת שנאפס ,ובעיקר לנוח ולהתבונן
בנוף המשכר חינם.
אתרwww.winterstellgut.at :
עוד אגם לא גדול אבל עם נוף מרגש ומס־
לולי הליכה יפים נמצא בכפ ר  ,Kleinarlו�ק
רוי  .jagerseeיש שם בית קפה וסירות שניתן
לשוט בהן חינם .בכפר עצמו יש אטרקציות
רבות כמו פארק לרוכבי אופניים ,אומגה ,טי־
פוס על הרים ועוד.
לפרטיםwww.wagrain-kleinarl.at :

דייג אוהב דגים?
אם מתחשק לכם לגוון באחד הערבים
ולהכין את ארוחת הערב בעצמכם ,תוכלו
לנסוע כמה דקות נסיעה מסנט־מרטין למלון
 Alpengasthof Lammerhofשבכפר
 .Lammertalבמקום תקבל את פניכם בריכה
מלאה בדגים ,ואנשי המקום יספקו לכם חכות
עם גרגירי תירס כפיתיון ,כדי שתדוגו לע־
צמכם דג .הסיכוי שלא תצליחו אפסי .מדובר
בהצלחה בטוחה ומרגשת .את הדגים שלכדתם

תניחו על הגריל ,ומישהו ידאג להכין ולהגיש
לכם אותם ,עם סלטים טובים ולחם ,בבקתה
סמוכה ,שנמצאת בשום מקום הכי מרהיב שיש,
באמצע יער ,וצלילי המים של הנהר .העלות:
 11יורו לאדם .עם תוספת יין והרבה מצב רוח
מדובר בערב קסום ובחוויה משפחתית מאחדת.

העיר של מוצרט
אם לאחר כמה ימים בטבע אתם מתג־
עגעים לעיר (ובעצם גם אם לא) ,נסיעה של
־כ־ 40דקות מסנט־מרטין תביא אתכם לפנ�י
נת התרבות זלצבורג ,העיר הרביעית בגודלה
באוסטריה .טיול של כמה שעות לפחות בעיר
העתיקה הוא מאסט .בין היתר כדי להציג לי־
לדים את הבית שבו נולד וחי המלחין הגדול
עם משפחתו בין  1747ל־ ,1773ולהסביר להם
שמוצרט זה לא רק שוקולד או קלטות לתינו־
קות .הבית ממוקם במדרחוב הקניות המפורסם
של זלצבורג ,Getreidegasse ,ולאחר ביקור
בו אפשר להמשיך לשופינג .במרחק שתי דקות
הליכה ,בכיכר מוצרט ,נמצא פסל מרשים של
המלחין ולידו הקתדרלה המרכזית של זלצבו־
רג ,שהוקמה לראשונה בשנת  ,774ובה עוגב
ענק ממדים.
כשתצאו מהכנסייה תבחינו בכדור עצום
בצבע זהב ועליו דמות אדם קטן — פסל חוצות
יפה שיזכיר לכם עד כמה אתם קטנים אל מול
היקום העצום .כ־ 200מטר משם נמצא הרכבל

שיעלה אתכם למצודת .Hohensalzburg
למעלה יגלו עיניכם נוף עוצר נשימה של
העיר ,ומולו תוכלו לשבת ולשתות קפה עם
שטרודל אוסטרי.
יש במצודה גם כמה מוזיאונים ,ומי שאחרי כל
היופי הזה ירצה קצת פרופורציות ,יוכל לרדת
ברכבל ולבקר בבית הקברות העתיק והמטופח
של העיר .אם הבטן שוב מקרקרת ,במרחק כמה
דקות הליכה נמצא זלצבורג גרין מרקט — שוק
שפועל משני עד שבת ובו איכרים מציגים את
מרכולתם :לחמים מדהימים ,גבינות ,נקניקים,
שוקולדים ועוד .חשקה נפשכם בשניצל אוסטרי
משובח? לכו עוד כמה דקות ושבו במסעדה המ־
קומית .Wirtshaus Zwettler's
פתגם אוסטרי אומר" :קודם לאפות שטרו־
דל ,ואחר כך לשבת ולהרהר" .אז את השטרודל
כבר אפיתם בשלל פעילויות מאתגרות ,והגיע
הזמן לקצת מנוחה :במרחק עשר דקות נסיעה
מזלצבורג נמצא מלון הספא המשובח והיקר
 ,Gmachlשנבנה במאה ה־ .15במלון יש חדרים
למשפחות ,והוא מציע בריכות פנימית וחיצו־
נית ,מתחם ספא מפנק ואוכל מעולה .אם הכיס
מאפשר (חדר לזוג ושני ילדים עם ארוחת בוקר:
 300יורו ללילה) ,תוכלו לבוא לכאן ולהרהר
בטיול המופלא שהיה לכם.
הכתבת הייתה אורחת טורקיש איירליינס,
לשכת התיירות של סנט־מרטין ונויה
הולידייז ()www.noyaholidays.com
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הנופים של מוצרט

רחבת
הקתדרלה
בזלצבורג

זלצבורג.
מוזיקה
ושופינג

בארץ רחוקה ,בין הרים מושלגים ואגק
מים שופעים המוקפים בירוק אינסופי,
שוכן לו בגוב ה  1,000מטר הכפר ה�ק
סום סנט־מרטין ,ובו  1,600תושבים בלבד .כולם
מכירים שם את כולם ,ואם אורח מגיע לכפר ,הוא
זוכה לקבלת פנים חמה שמזכירה לו את הבית.
אם מישהו היה אומר לי רק בשבוע שעבר שאני,
אחת שמקבלת התקף חרדה מלצפות בסרט טבע,
אבחר להתחיל כך את כתבת המסע שלי במדיק
נת זלצבורג שבאוסטריה ,הייתי מגחכת וחושבת
שהוא הזוי .אבל דברים משתנים ,ומתברר שחק
מישה ימים באגדת הטבע של מדינת זלצבורג
מסוגלים להפוך גם את עכברי העיר המחוספסים
ומעריצי "הכל כלול" לסאקרים של הרים מושק
לגים ,ספורט אתגרי ונוף מושלם .עד כדי כך,
שבסוף השבוע הקרוב אני מתכננת מרתון צפייה
משפחתי בסרט "צלילי המוזיקה" ,שסצנות נבחק
רות בו צולמו במדינת זלצבורג.

הכפר שלנו
הכפר סנט־מרטין (St. Martin am
 )Tennengebirgeמרוחק  60ק"מ מהעיר
זלצבורג ,מקום הולדתו של מוצרט .בכפר החק
ליטו באחרונה לטפח את הישראלים כקהל יעד,
וכשתגיעו תרגישו מיד את החום של המארחים.

אוסטריה זה לא רק וינה :הכירו את
מדינת זלצבורג ,המציעה שלל אטרקציות
למשפחות בטבע † לבקר במערת הקרח
הגדולה בעולם ,במכרות מלח ובטירת
עינויים ,לראות נופים עוצרי נשימה ,וכמובן
לבקר בבית של מוצרט ובגבעות של
"צלילי המוזיקה" | ליטל דוברוביצקי
הכפר מתאים מאוד לאירוח משפחות עם ילדים,
וברוב המקרים לא צריך לנסוע יותר מ־ 50ק"מ
כדי להגיע לשלל אטרקציות ויעדים מדהימים
ביופיים באזור.
הכפר והמלונות שבו נקיים ומצוחצחים ,והוא
מספק אפשרות להתרשם מהאופן שבו חיים
האוסטרים באזור .אפשר להתבסס בו כמקום
לינה ולצאת ממנו לטיולים יומיים באזור ,שבו
יש לכולם מה לעשות — לילדים שרוצים ספוק
רט אתגרי או טירות ומערות ,להורים שרוצים
לבהות בשלווה באגמים עטופי הרים מושלגים,
וגם לאלה שמרגישים שהגיע הזמן להפוך לאביר
על סוס לבן ולרכוב על אחד הסוסים הבלונדיק
ניים באזור (כן ,גם הסוסים בלונדיניים).
מעבר לכך ,בכפר חמש מסעדות ,וחנויות
של מקומיים שבהן מוכרים תוצרת עצמית כמו

חבילת טבע משפחתית
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הכפר סנט־מרטין נמצא במרחק כשלוש
שעות נסיעה משדה התעופה במינכן .חברת
התיירות נויה הולידייז משווקת חבילות
נופש לכפר בחודשי הקיץ ,לשני מבוגרים
ושלושה ילדים ,במחירים שמתחילים ב־700
יורו לאדם .הן כוללות טיסות למינכן (הלוך
וחזור) ,רכב שכור לכל התקופה ,שבעה ימים
ביחידת נופש בכפר על בסיס לינה בלבד,
וכן כרטיס האטרקציות של זלצבורגלנד,
הכולל כניסה לחלק מהאטרקציות חינם
ולחלקן בהנחה .כדאי לברר מראש לאילו
אתרים הכרטיס מקנה כניסה חינם ולאילו
הנחה ,כדי לתכנן את הטיול בהתאם.
בכפר יש שלל אפשרויות לינה למשק
פחות במחירים שונים .החבילות הזולות

יותר כוללות לינה במלונות כמו Pension
 .Barbaraזהו מלון דירות צנוע המציע
יחידות נופש למשפחות ,הכוללות מטבח,
טלוויזיה ,יחידת הורים ועד שני חדרים
לילדים .במלון חדר משחקים קטן לילדים,
ותמורת תשלום נמוך אפשר להזמין ארוחת
בוקר .המלון נקי ונמצא בבעלות זוג צעיר
ומקסים המנהל אותו.
יש גם חבילות יקרות יותר ,כמו למשל
במלון המפואר  ,Martinerhofשגם בו
חדרים משפחתיים ,וכן בריכה פנימית וחיק
צונית ,סאונה ,אורוות סוסים ,חדר משחקים
מרשים לילדים ושלל אטרקציות .חבילה
של שבוע במלון על בסיס חצי פנסיון ,כולל
טיסות ורכב ,מתחילה ב־ 1,039יורו לאדם.

גבינות ,נקניקים ,יין וריבות .סופרמרקט ייפתח
ביוני הקרוב .אחת המסעדות המומלצות ,הנחק
שבת לדברי המקומיים לאחת מהטובות במדינת
זלצבורג ,הי א  .Gasthof Postכאן אפשר ל�א
כול שניצל אוסטרי משובח ,מרק אספרגוס נהדר
ושלל מאכלים מסורתיים בכ־ 80שקל לאדם.
במרכז הכפר אגם קטן ויפה ()Seepark
ולצידו בית קפה ,פיצרייה ומגרשי משחקים.
במרחק שתי דקות הליכה ,בבית העירייה הסק
מוך לכנסייה ,ממוקמת לשכת התיירות המקוק
מית .ניתן להגיע לשם ולקבל המלצות מצוות
מסביר פנים ,ואפשר לקבל מידע גם באתר:
www.stmartin.info

ממלכת הקרח
אחת האטרקציות המרשימות באזור היא
מערת הקרח (,)Eisriesenwelt in Werfen
הנמצאת במרחק  32ק"מ מסנט־מרטין .מדובר
במערכת הגדולה ביותר בעולם של מערות קרח
טבעיות ,המצויות בגובה  1,600מטר ,ואורכן
יותר מ־ 40ק"מ .אין ספק שהנסיכות אלזה ואנה
וחברן אולף היו שמחים להעתיק לכאן את ארק
מונם .המערה התגלתה ב־ ,1879נפתחה לציבור
־בק ,1920והיא אתר לשימור .מגיעים אליה ב�ר
כבל ,ויש לקחת בחשבון שגם לאחר שירדתם
מהרכבל יש הליכה רגלית מאתגרת ,שמתאימה
לאנשים בריאים.
כשנכנסים למערה מקבלים מכת קור עזה.
בהמשך מגלים שהיה כדאי — עולם קסום של
מפלים קפואים ,נטיפים וזקיפים מקרח ,מגדלי
קרח ופסלי קרח עצומים הנראים כמו חיות .אין
אפשרות לטייל ללא סיור מודרך ,וקחו בחשבון
שיש לעלות  700מדרגות ולרדת  700מדרגות.
עלות הכניסה לזוג עם שני ילדים 66 :יורו .אם
אחד מבני המשפחה לא מעוניין או לא יכול,
יש בכניסה בית קפה עם סנדוויצ'ים מעולים

צילומים :אור קפלן ,www.orkaplan.com ,ליטל דוברוביצקי

מערת הקרח.
עולם קסום
וקפוא

מצודת
הוהנוורפן

(כ־ 6יורו לכריך) .שעות פתיחת האתר משתנות
לפי החודשים .ביוני הוא פועל רק עד ,15:00
וביולי־אוגוסט עד .16:00
אתרwww.eisriesenwelt.at :

טירת הכופרים
במרחק חמש דקות נסיעה ממערת הקרח
(־כק 20ק"מ מסנט־מרטין) שוכנת מצודת הוה�נ
וורפן ( ,)Hohenwerfenהיושבת על סלע
עצום המתנשא לגובה של  155מטר מעל נוף
עוצר נשימה של רכסי הרים מושלגים .ניתן
לעלות לטירה ברכבל או ברגל .מדובר בטירה
מהמאה ה־ 11ששימשה בית סוהר ומקום ענישה
לאזרחים שלא השכילו להבין שלהיות קתולי זה
אין ופרוטסטנטי זה ביג אאוט .בין היתר תוכלו
לבקר בחדר העינויים ולחזות בשלל מכשירים
שנתנו ביטוי יצירתי לאכזריות האנושית.
מפסגת המצודה אפשר להבחין בחווה שבה
צולמה סצנת ה"דו רה מי" המפורסמת מ"צלילי
המוזיקה" ,ואין מילה מלבד שלמות להגדיר
את הנוף ועוצמת הטבע הנגלים משם .ואפרוק
פו "צלילי המוזיקה" ,למדינת זלצבורג מגיעים
בכל שנה  6מיליון מבקרים ,ו־ 70%מאלה שבאים
מארה"ב מציינים שהגיעו בעקבות הסרט.
האטרקציה המלהיבה ביותר למשפחות בטיק
רה היא בחצר .שם מתרחש מופע של נשרים
ובזים החגים גבוה־גבוה בשמיים ,ולמשמע שריק
קה של עובדי הטירה ,הלבושים בלבוש אוסטרי
מסורתי ,נוחתים ומתיישבים על כף ידם ומאפק
שרים למבקרים לצלמם.
המקום פתוח בחודשי הקיץ מ־ 9:00עד .17:00
מומלץ לא לבקר במערת הקרח ובטירה באותו
יום ,לנוכח המאמץ הפיזי הנדרש בשני האתרים.
אתרwww.salzburg-burgen.at :

עולם המלח
למכרות המלח ( )Salz Weltenשבעיר
 Halleinנוסעים  50ק"מ מסנט־מרטין .זוהי עוד
חוויה משפחתית מהנה ביותר .מתלבשים בבגדי
כורים לבנים ,ומתחילים בנסיעה ברכבת לתוך
מכרה בעומק  210מטר מתחת לפני האדמה.
הביקור כולל סיור מודרך מלווה בסרטים ,וכן
גלישה במגלשות כורים .לפחדנים (כמוני) יש
גם אפשרות לרדת במדרגות .החלק השקט של
הסיור הוא שיט ב"אגם המלח" ,מלווה במוזיקה

סנט־מרטין

ובמופע תאורה חביב.
אתרwww.salzwelten.at :

ממלכת הילדים
באתר האטרקציות הספורטיביות Abtenau
 Karkogelשבכפר ( Abtenauכ־ 20ק"מ
מסנט־מרטין) תמצאו מגוון גדול של פעי־
לויות אתגריות ,הכוללות מגלשות הרים,
טיולי אופניים ,טיולים רגליים בהרים ,טי־
פוס על עצים עם חבלים ,שיט בנהר ועוד.
אפשר לבלות כאן כמה שעות טובות בלי לה־
רגיש .בליווי מדריך ,פתוח מ־ 9:00עד .17:00
לפרטיםwww.outdoor-unlimited.at :
אם בא לכם לעשות קצת קניות או לאכול
טוב ,אפשר לנסוע כמה דקות משם למרכז
הכפר ,ולאכול ארוחה אוסטרית מסורתית מעו־
לה במסעד ת  ,Goldener Sternהקיימת מ�ה
מאה ה־ .16המנה העיקרית ,שמורכבת מסטייק
משובח ,אספרגוס טרי וגדול ממדים ותפוחי
אדמה ,תעלה כ־ 20יורו לאדם.
מחוץ למסעדה יש כנסייה ובית קברות מטו־
פח .ברחבה הצמודה למסעדה ולכנסייה ניתן —
בחודשים יולי־אוגוסט ב־ — 20:00לשמוע חינם
קונצרט של מוזיקה מודרנית ,וברביעי ובשבת
ב־ — 20:00מוזיקה קלאסית מסורתית.

שלווה אוסטרית
לצד שלל האטרקציות של האזור ,יש גם מקו־
מות שאליהם ניתן להגיע רק כדי לבהות ביופי
המהפנט של ההרים המושלגים ,הבתים הציוריים
ומשטחי הדשא .אפשר גם לשלב ארוחת בוקר או

אחת האטרקציות
המרשימות באזור היא
מערת הקרח – עולם
קסום של מפלים
קפואים ופסלי קרח .אין
ספק שהנסיכות אלזה
ואנה וחברן אולף היו
שמחים להעתיק לכאן
את ארמונם

אגם

jagersee

סתם קפה מעורר .אחד מהמקומות האלה הוא מלון
 Winterstellgutשב־ ,Annabergמרחק כמה
דקות נסיעה מסנט־מרטין .מדובר במלון יוקרתי
עם מסעדה ,שפתוח בימים רביעי עד ראשון .הוא
מציע בראנץ' איכותי ,וניתן לטייל בו ולבקר
את הסוסים הבלונדיניים באורוות ,להריח את
גינת התבלינים ,לקפוץ לאגם קטן סמוך ,לחזות
במכונה להכנת שנאפס ,ובעיקר לנוח ולהתבונן
בנוף המשכר חינם.
אתרwww.winterstellgut.at :
עוד אגם לא גדול אבל עם נוף מרגש ומס־
לולי הליכה יפים נמצא בכפ ר  ,Kleinarlו�ק
רוי  .jagerseeיש שם בית קפה וסירות שניתן
לשוט בהן חינם .בכפר עצמו יש אטרקציות
רבות כמו פארק לרוכבי אופניים ,אומגה ,טי־
פוס על הרים ועוד.
לפרטיםwww.wagrain-kleinarl.at :

דייג אוהב דגים?
אם מתחשק לכם לגוון באחד הערבים
ולהכין את ארוחת הערב בעצמכם ,תוכלו
לנסוע כמה דקות נסיעה מסנט־מרטין למלון
 Alpengasthof Lammerhofשבכפר
 .Lammertalבמקום תקבל את פניכם בריכה
מלאה בדגים ,ואנשי המקום יספקו לכם חכות
עם גרגירי תירס כפיתיון ,כדי שתדוגו לע־
צמכם דג .הסיכוי שלא תצליחו אפסי .מדובר
בהצלחה בטוחה ומרגשת .את הדגים שלכדתם

תניחו על הגריל ,ומישהו ידאג להכין ולהגיש
לכם אותם ,עם סלטים טובים ולחם ,בבקתה
סמוכה ,שנמצאת בשום מקום הכי מרהיב שיש,
באמצע יער ,וצלילי המים של הנהר .העלות:
 11יורו לאדם .עם תוספת יין והרבה מצב רוח
מדובר בערב קסום ובחוויה משפחתית מאחדת.

העיר של מוצרט
אם לאחר כמה ימים בטבע אתם מתג־
עגעים לעיר (ובעצם גם אם לא) ,נסיעה של
־כ־ 40דקות מסנט־מרטין תביא אתכם לפנ�י
נת התרבות זלצבורג ,העיר הרביעית בגודלה
באוסטריה .טיול של כמה שעות לפחות בעיר
העתיקה הוא מאסט .בין היתר כדי להציג לי־
לדים את הבית שבו נולד וחי המלחין הגדול
עם משפחתו בין  1747ל־ ,1773ולהסביר להם
שמוצרט זה לא רק שוקולד או קלטות לתינו־
קות .הבית ממוקם במדרחוב הקניות המפורסם
של זלצבורג ,Getreidegasse ,ולאחר ביקור
בו אפשר להמשיך לשופינג .במרחק שתי דקות
הליכה ,בכיכר מוצרט ,נמצא פסל מרשים של
המלחין ולידו הקתדרלה המרכזית של זלצבו־
רג ,שהוקמה לראשונה בשנת  ,774ובה עוגב
ענק ממדים.
כשתצאו מהכנסייה תבחינו בכדור עצום
בצבע זהב ועליו דמות אדם קטן — פסל חוצות
יפה שיזכיר לכם עד כמה אתם קטנים אל מול
היקום העצום .כ־ 200מטר משם נמצא הרכבל

שיעלה אתכם למצודת .Hohensalzburg
למעלה יגלו עיניכם נוף עוצר נשימה של
העיר ,ומולו תוכלו לשבת ולשתות קפה עם
שטרודל אוסטרי.
יש במצודה גם כמה מוזיאונים ,ומי שאחרי כל
היופי הזה ירצה קצת פרופורציות ,יוכל לרדת
ברכבל ולבקר בבית הקברות העתיק והמטופח
של העיר .אם הבטן שוב מקרקרת ,במרחק כמה
דקות הליכה נמצא זלצבורג גרין מרקט — שוק
שפועל משני עד שבת ובו איכרים מציגים את
מרכולתם :לחמים מדהימים ,גבינות ,נקניקים,
שוקולדים ועוד .חשקה נפשכם בשניצל אוסטרי
משובח? לכו עוד כמה דקות ושבו במסעדה המ־
קומית .Wirtshaus Zwettler's
פתגם אוסטרי אומר" :קודם לאפות שטרו־
דל ,ואחר כך לשבת ולהרהר" .אז את השטרודל
כבר אפיתם בשלל פעילויות מאתגרות ,והגיע
הזמן לקצת מנוחה :במרחק עשר דקות נסיעה
מזלצבורג נמצא מלון הספא המשובח והיקר
 ,Gmachlשנבנה במאה ה־ .15במלון יש חדרים
למשפחות ,והוא מציע בריכות פנימית וחיצו־
נית ,מתחם ספא מפנק ואוכל מעולה .אם הכיס
מאפשר (חדר לזוג ושני ילדים עם ארוחת בוקר:
 300יורו ללילה) ,תוכלו לבוא לכאן ולהרהר
בטיול המופלא שהיה לכם.
הכתבת הייתה אורחת טורקיש איירליינס,
לשכת התיירות של סנט־מרטין ונויה
הולידייז ()www.noyaholidays.com
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