מועדון א.ל.ה לתרבות הפנאי

טיול מודרך ומקיף סובב וינה ומזרח אוסטריה
עם חברת

13.10-17.10
 5ימים  4 /לילות
מדריך הטיול :יובל שמיר

ההרשמה החלה !
מס' המקומות מוגבל
המחיר כולל:
טיסות סדירות הלוך חזור לוינה  ,הלוך , 8:00-10:55 :חזור20:30-00:55 :
אוטובוס תיירים צמוד וממוזג בהתאם לתכנית הטיול
 4לילות במלון  Leonardo Hotel Viennaבדרגת  4כוכבים או דומה לו ע"ב חצי פנסיון
מדריך ישראלי מומחה לאזור
סיורים מקיפים בהתאם לתכנית הכתובה
ערב קונצרט מוסיקה קלאסית
ערב פולקלור בבית מרזח מקומי
טעימות יין ביקב מקומי בעמק הווכאו
כניסות לכל האתרים המופיעים בתוכנית
תשר לנותני השירות בטיול למעט המדריך הישראלי
כל המיסים וההיטלים
המחיר אינו כולל:
ביטוחים רפואים
טיפ למדריך הישראלי
הוצאות אישיות
הערות:
ייתכנו שינויים בתכנית המסלול בהתאם לשיקול המדריך ,עקב זמני טיסות ,פתיחת האתרים ותנאי מזג אוויר.
מלווה:
ורדה רוזברוך.

מחיר לאדם בחדר זוגי€ 1,198 :
תוספת מחיר לאדם בחדר יחיד€ 169 :
ט.ל.ח
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תכנית הטיול
יום  – 1שישי– :13.10.17
נצא בבוקר בטיסה ישירה לוינה לבירת אוסטריה .עם הנחיתה נצא לסיור באוטובוס לאורך ה"רינג" ,הכביש הטבעתי המקיף
את הרובע הראשון ( ) Innere Stadtשל וינה ונסקור את הבניינים ,המוזיאונים והגנים המרשימים הנמצאים לאורכו( .משרד
ההגנה ,האקדמיה לאומנויות יפות ,האופרה  ,stadtoperהמוזיאונים ,פסלה המרשים של מריה תרזה ,הפרלמנט
 ,parlamentהעיריה  ,rathausהבורגתיאטר  ,burgteaterהאוניברסיטה ,הבורסה הישנה).
בסיום הסיור הממונע ,נעצור לסיור קצר וראשוני בלב הרובע הראשון .נטייל ב"קרנטנרשטראסה" וב"גראבן" .נטייל ברחוב בו
היה שוק הפחם (ה"קוהלמארקט" )kohlmarkt -ונציץ בקונדיטוריה הקיסרית של משפחת האבסבורג – דמל ( .)Demelיינתן
זמן חופשי קצר לשוטטות .הגעה אחר הצהריים למלון ,צ'ק אין ומנוחה .אחרי שטיילנו כל היום ,נצא בערב למסעדה
המתמחה בשניצל הווינאי המפורסם.
יום  – 2שבת – :14.10.17
את הבוקר נקדיש לשוטטות בנאשמארקט ( )naschmarktאשר היה שוק פשפשים ארעי והפך בשנים האחרונות לשוק
פשפשים ומזון עם דוכנים קבועים ומרכז בילוי ומסעדות בערבים.
לאלו שחובבים מוצרים "לא עתיקים" יוכלו לגשת ל"אוקספורד סטריט" של וינה (מריה הילפה שטראסה) הסמוך .לקראת
הצהריים נצא מוינה לטיול בארץ היינות האדומים של אוסטריה – בורגנלנד ובירתה אייזנשטאט .את הטיול ביום זה נתחיל
בעיירה ציורית בשם רוסט  Rustהשוכנת על שפת אגם נויזידלר  Neusidlerseeאגם שעומקו המירבי  170ס"מ ומשמש גן
עדן לחיות האזור ,ציפורים ובעיקר חסידות ,שהינן אחת מסמלי המקום ובו נהנה משייט מהנה באגם הגדול.
משם נמשיך לאייזנשטאט .בעיר הייתה קהילה יהודית ענפה עד לשנת  .1939בעיר נמצא ארמון משפחת אסטרהאזי  -אחת
ממשפחות האצולה בעלות האדמות הרבות ביותר בממלכת הונגריה,
אשר הייתה אז חלק מן האימפריה האוסטרו-הונגרית .משפחת אסטרהאזי נודעת בעיקר בזכות קשריה עם המלחין
המפורסם יוזף היידן אשר גר והלחין בחצרם של שלושה מנסיכי המשפחה.
במידה ומעוניינים לשבור שגרה ולקנח בקצת שופינג ניתן לעצור בקניון המותגים שנמצא על הכביש המהיר בין וינה
לברטיסלבה – קניון  - Parendorfמתחם ענק שכולל מאות חנויות ומתפרש על שטח גדול מאוד .חזרה למלון למנוחה
וארוחת ערב ואחריה ניסע לקונצרט מוסיקה קלאסית ,הרי אי אפשר להיות בוינה ולא לשמוע קונצרט איכותי.
יום  – 3ראשון –  15.10עמק הווכאו -ארץ היינות הלבנים (גרונר-פלטלינר/ריזלינג):
את היום נתחיל בנסיעה לטולן ( ,) TULLNהעיר בה נולד הצייר האוסטרי המפורסם אגון שילה .נראה את ספינתו
( ) Regentagשל הצייר האוסטרי המפורסם הונדרטוואסר ונערוך ביקור במרכז העיירה .נעבור לגדה הצפונית של הדנובה
וניסע בין שדות ,כרמים וערים יפות .התחנה הבאה – קרמס ( krems -עיר ימי ביניים יפיפייה) .נכנס למדרחוב של העיר
דרך שער שטיינר ( )Steiner Torונטפס לתצפית מהכנסיה .קרמס היא אחד ממרכזי ייצור היין החשובים באוסטריה ,בשל
מיקומה בקצהו של עמק הוואכאו שבו גדלים היינות הלבנים המשובחים של אוסטריה .נקיים ביקור ביקב מיוחד אשר נמצא
בעיר .משם נמשיך לכפר המקסים על גדות הדנובה – דירנשטיין ( .)Dürnsteinנטייל ברגל לאורך החומה המקיפה את
הכפר ,נתצפת מהטירה היפה ונבקר בבניין הבארוק והכנסייה במקום .נמשיך את סיורנו לאורך עמק הווכאו על גדות הדנובה
ונגיע למנזר בנידיקטין בעיר מלק .נסייר במנזר המדהים שעל גדת הדנובה ונראה את הספרייה המיוחדת שלו ואת
הקתדרלה המרשימה.
עייפים אך מרוצים נחזור בערב למלוננו.

ט.ל.ח
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יום  – 4שני – 16.10.17
היום נכיר לעומק את מרכז וינה ואת הקשר החזק שהיה בין יהודי וינה לעירם .נתחיל את היום בכיכר הגיבורים המפורסמת
("הלדן-פלאץ"  )heldenplatz -הנמצאת ליד ה"הופבורג" (משרדי נשיא אוסטריה כיום אשר שימשו כארמון המלוכה של
הקיסרים עד לשנת  .)1918נמשיך לכיכר אלברטינה והמונומנט המרשים של הפסל הרדליצ'קה .נמשיך ברחובותיה
הראשיים ונגיע דרך כיכר השוק החדש (ה"נוי-מארקט") ל"גראבן" .משם נמשיך לכיכר היהודים ( )judenplatzולאנדרטה
המרשימה שנבנתה לזכר יהודי וינה שנספו בשואה .משם נמשיך דרך ה"הוהה מארקט" ושעון הדמויות המיוחד של וינה
(ה"אנקר-אור") לרחוב המגדל האדום ("רוטנטורמשטראסה") המקושט ונסיים בכיכר הכנסייה הגדולה של וינה – כנסיית
שטפאן"( .שטפאן-פלאץ" ו"-שטפאן-קירכה").

זמן חופשי להפסקת צהריים .לאחר הפסקת הצהריים נמשיך לרחוב זייטנשטטנגאסה שם נצפה בכניסה לבית הכנסת הגדול
של וינה ,היחידי בעיר שלא נשרף בליל הבדולח .לאחר מכן נמשיך ל"מורצינפלאץ" (האנדרטה שהוקמה במקום בו שכן מטה
הגסטפו) ול"שבדנפלאץ".
בשעות הערב ניסע לערב הווי ופולקלור ברובע ה( 19-גרינציג) בבית מרזח (הויריגר  )hueriger -מקומי,
אווירה שמחה ומהנה מחכה לנו !
יום  – 5שלישי – :17.10.17
את היום האחרון נתחיל בביקור בארמון המפורסם של המשפחה הקיסרית – "שנברון" .נהנה מסיור קולי בחדרי הארמון
ונציץ לחייהם הפרטיים של בני שושלת האבסבורג.
בתום הביקור ניסע מדרום לוינה לביקור ב .Seegrotte Hinterbrühl -אתר מדהים ובו אגם תת קרקעי אשר בשל ההגנה
הטבעית שנותנת המערה בו נתון האתר שימש בימי מלחמת העולם השנייה כאולם לייצור מטוסים ע"י הנאצים .לקראת סוף
הביקור ולפני הנסיעה לשדה התעופה ,נזכה לשייט מעניין באגם אשר יחתום את הטיול.
 – 17:00יציאה לשדה התעופה.

ט.ל.ח

מועדון א.ל.ה רח' דבורה הנביאה  8רמה"ש טל' 03-5406070

