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יום  :1ת"א – וינה – לינץ – אזור זלצבורגרלנד/טירול.
ניפגש בשעות הבוקר המוקדמות ונטוס לוינה .לאחר הנחיתה ניסע מערבה ובדרכנו נעצור לביקור בלינץ
היפה והמרשימה ,העיר השלישית בגודלה באוסטריה אשר נבחרה בשנת  2009לבירת התרבות של אירופה.
נטייל בכיכר המרכזית הגדולה והמרשימה" ,האוטפלאץ" השוכנת על גדת הדנובה .נראה את עמוד השילוש
הקדוש הבנוי משיש לבן ,את בית העירייה העתיק ,את הכנסייה העתיקה הצבועה בירוק ,את הארמון
המפואר של הקיסר פרידריך השלישי ואת הקתדרלה החדשה הבנויה בסגנון גותי מרשים .בשעת ערב
מאוחרת נגיע למלוננו.

יום  :2באד גסטיין  -מפלי קרימל – צל-אם-זה
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיירת הספא והסקי באד גסטיין ,נתרשם מהארכיטקטורה היפה ומהמפל
השוצף המרכז העיירה .נמשיך למפלי קרימל הנחשבים לגבוהים ביותר באירופה .נצפה בהשתאות במים
השוצפים שמקורם במי השלגים של האלפים הגבוהים ,הנופלים מגובה של  380מטר ומתנפצים אל הקרקע
בעוצמה רבה .נטפס בטיול רגלי לנקודות תצפית מרהיבות הנמצאות בסמוך למפל הגועש .נמשיך לעיירת
הסקי היפהפייה צל -אם-זה ,השוכנת על שפת אגם קסום ,בין היפים ביותר באזור .נטייל לאורך הטיילת
היפהפייה שעל שפת האגם ,נראה את מגדל העיר העתיק ונהנה מהמדרחוב הגדוש בבתי קפה וברים .בתום
היום נשוב למלוננו שבאזור חבל טירול לארוחת ערב ולינה.

יום  :3חבל זלצקמרגוט –סנט וולפגאנג – באד אישל – האלשטאט
לאחר ארוחת הבוקר נצא לטיול בנוף הציורי באזור האגמים של חבל זלצקמרגוט .ניסע בדרך יפיפייה
לאורך נהרות ואגמים כחולים נתחיל את ביקורינו בעיירת הנופש "סנט גילגן" הנמצאת על הגדה הצפונית
של אגם וולפגאנג ,נחצה את האגם בשייט מקסים ונגיע לביקור בעיירה הציורית סנט וולפגאנג ,נספוג את
האווירה הכפרית הרגועה אל מול נופי האגם וההרים שמסביב  .בתום הביקור ניסע לבאד אישל ,מקום
מגורי הקיץ של הקיסר פרנץ יוזף .נראה את הטיילת שבה הוא הציע נישואין לנסיכה סיסי ולא נפסח כמובן
על קונדיטורית "צאונר" המפורסמת .נמשיך לעיירה העתיקה "האלשטאט" הנחשבת בעיני רבים ליפה
ביותר באוסטריה בשל בתי העיירה הבנויים על צלע הר הנושק לאגם שלמרגלותיו .בתום הביקור ניסע
חזרה למלוננו שבאזור חבל טירול לארוחת ערב ולינה.

יום  :4זלצבורג
הבוקר ניסע לזלצבורג ,עיר הולדתו של מוצרט שעל גדות הנהר הזלצאך .נטייל בעיר העתיקה והיפהפייה,
נראה את גני מיראבל היפים שבהם צולמו סצנות מתוך הסרט "צלילי המוסיקה" ,נחצה את גשר
המנעולים ,נראה את בית הולדתו של מוצרט ,את הקתדרלה המרשימה ,את רחוב היהודים ואת רחוב
הזהב .נבקר גם בכיכר עם המזרקה הגדולה באירופה ,מזרקת הסוסים המרשימה ועוד .בתום הסיור נחזור
למלוננו לארוחת ערב ולינה.

יום  :5קניון ליכטנשטיין והר גרוסגלוקנר
לאחר ארוחת הבוקר נצא לטיול בקניון ליכטנשטיין המרשים שנוצר על ידי מי הנהר שנחצבו בסלע בעידן
הקרח .נלך בערוץ על גשרוני עץ שמתחתיהם זורמים מי הנהר הגועשים ונראה את המראות המרשימים
שייצר הטבע עד שנגיע למפל הגדול שבקצהו .בתום הסיור ניסע באחת מן הדרכים היפות ביותר באירופה,
דרך מעברי ההרים של האלפים הגבוהים ,להר הגרוסגלוקנר שנחשב לגבוה שבהרי אוסטריה .במהלך
הנסיעה נעצור לתצפיות נוף מרהיבות ולביקור במוזיאון האלפיניסטי .בסוף מסלול הנסיעה דרך נופים
עוצרי נשימה ,נגיע למתחם פרנץ יוזף לתצפית פנורמית על קרחון העד האדיר שממול .נראה את המרפסת
של הקיסר ונבקר בבית הזכוכית של סברובסקי ובתום היום נשוב למלוננו לארוחת ערב ולינה.

יום  :6זלצבורגרלנד  -וינה
לאחר ארוחת בוקר נעזוב את מלוננו ונשוב חזרה לוינה .נסייר בווינה המוכרת גם כבירת הוואלס,
השטרודל והשניצל .נתחיל את הסיור בעיר העתיקה ונראה את בית האופרה המפואר ,כיכר מריה תרזה,
בית הפרלמנט ,ארמון הופבורג ,קתדרלת סנט סטפן ,כיכר היהודים עם אנדרטת ה"ספריה" ועוד .נמשיך
למתחם בתי הונדרטוואסר שבווינה שם נוכל להתרשם מהארכיטקטורה הייחודית המשולבת בצמחייה
טבעית .נסיים את היום במלוננו.

יום  :7הכפרים האוסטריים.
לאחר ארוחת הבוקר נצא מוינה וניסע בין כפרים ונעבור גם דרך עיירת הולדתו של המלחין האוסטרי
המפורסם – היידן שם נוכל לראות את הבית בו הוא נולד .נגיע לעיירה היינבורג ממנה נעלה לתצפית
מרהיבה על נופי סלובקיה ,הונגריה ואוסטריה .בתום הסיור נמשיך להפסקת צהריים מתובלת בקניות
במתחם האאוטלט המפורסם של אוסטריה – פרנדורף בו נמצא מגוון רחב של מותגי אופנה אהובים
ומבוקשים .בתום הסיור נחזור למלוננו.

יום  :8וינה – תל אביב
לאחר ארוחת בוקר מוקדמת ניסע לשדה התעופה לטיסה חזרה לתל אביב.
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