
 

 

 

 

 באוסטריה  סקי

 

אוסטריה בשנים האחרונות  !WOW – סקי באוסטריה הוא חלום גדול עוד יותר – באוסטריה היא פשוט חלוםה חופש

 .מדרגה ראשונהסקי  והפכה למעצמתנמצאת במרוץ פיתוח של אתרי הסקי 

אתרים בעלי נוף , תצפיות פנורמיות על הרכסים המושלגים, ביופייםמרהיבים פים הוהנו המצויינים הגלישהמסלולי 

בכל המדרונות הראשיים תמצאו בר או . לנוף המדהים יםהעיירות והכפרים שומרים על צביון ציורי ומוסיפ, דרמתי

לעיתים המוסיקה כל כך , ולהקשיב למוסיקה סאות נוחיתוכלו להתרווח בכ, או לשתיית בירה ויין חם מסעדה למנוחה

 .מקפיצה שבמרפסת המסעדה כולם רוקדים עם הבירות והיין החם בנעלי הסקי והסנובורד המגושמות

ישנם מסלולים העוברים . ופונים צפונה מה שמבטיח איכות שלג טובה' מ 0222בחלק מהאתרים המסלולים גבוהים מ 

 .בין יערות ואגמים

מועדוני ריקודים , ובערב מסעדות טעימות ולא יקרות 'אפרה סקי'יום תמצאו עשרות ברים ופאבים לבילוי של כל בסיום 

 .באוסטריה תמצא חיי לילה סוערים ותוססים מהטובים באירופה, מצב הרוח תמיד נמצא בשיאו. והופעות חיות

 

 : מהמשובחים והיוקרתיים ביותר סקיה אתרימ להלן כמה

אתר המוביל באוסטריה מהווה גן עדן לגולשים מקצועיים בייחוד גולשי סנובורד בזכות המתקנים סנט אנטון הוא ה

 . המעולים והעובדה כי חיי הלילה פעילים מאוד והמקום שוקק חיים

 .חיי לילה מעולים ומסיבות על אור הבוקר, חוויה אוסטרית מהמעלה הראשונה - כפר טירולי ציורי - אישגל

  .רבותבה בילוי האפשרויות שעיירה היסטורית ורומנטית  - יר את קיצבהל אי אפשר שלא להזכ

 ,מעיינות טרמיים וספא רבים בעלי סגולות מרפא 71תמצאו ' מ 7711שוכנת בגובה שבעיירת הסקי באד גאסטיין  

 .לחובבי הצירוף המושלם של ספא ושלג

מערכת מעליות מהמשוכללות , מרחבי גלישה קלאסיים ארוכים', מ 0222מעל ל , היא מהגבוהים באתרי הסקי סולדן

 .סוערים ואפרה סקי מצוייןבכפר חיי הלילה . השלג מובטח כל השנהובאירופה 

 .של מסלולי גלישה 'קמ 2,,,0 עם הגדול מסוגו באירופההסקי והסנובורד הוא אזור " זלצבורג סופר סקי"
 

 ":כרטיס הסופר סקי"בלינק זה תמצאו את כל המידע על 
card.html-ski-super-card/salzburg-ski-board/super-http://www.salzburgerland.com/en/ski 

 
 : אתרי הסקי שבאזור זלצבורג 00בלינק זה תמצאו את רשימת 

regions.html-ski-card/22-ski-board/super-http://www.salzburgerland.com/en/ski 

 
 .   /http://www.tyrol.com:  אזור אינסברוק ואזור טירולי בהסקעל  ניתן למצוא מידע בלינק זה

 
 http://www.tyrol.com/en/regions-771525:   אתרי הסקי שבטירול 03רשימת  -בלינק זה 

 

 : ניתן לגלוש גם בקיץהם קרחונים בהם אתרי סקי ש 8באוסטריה נמצאים 

austria-skiing-resorts/glacier-test.com/ski-http://www.skiresorts 

 .austria.com/-http://www.ski:  סקי באוסטריהבאתר זה נתן למצוא את כל המידע על 

 

 

http://www.salzburgerland.com/en/ski-board/super-ski-card/salzburg-super-ski-card.html
http://www.salzburgerland.com/en/ski-board/super-ski-card/22-ski-regions.html
http://www.tyrol.com/
http://www.tyrol.com/en/regions-771525
http://www.skiresorts-test.com/ski-resorts/glacier-skiing-austria
http://www.ski-austria.com/


 

 

 

 

 : ביותרמגוונות נוספות חורף ניתן למצוא פעילויות באוסטריה בנוסף 

Ice Skating, Snow show hiking tour, Zorbing (High-speed "bowling"),Snow tubing, Ice-stock, curling, Horse-

Drawn Sleighs, horse trekking, Dog sleigh rides, Sledding-tobogganing fun, Ice karting, Ice-climbing, Ice 

Diving, Paragliding & Tandem Flights, Sky gliding ( עפיפון -גלישת רוח ) , Guided ski safaris, Snow biking, 

Biathlon, Ski jumping (for everyone), Snowmobiling, Igloo Village, Bobsleigh, wok racing. 

 

 
או ( בפאתי האלפים המזרחייםש)לזצבורג , (עיר הבירה)לוינה ניתן לטוס  –ההגעה לאוסטריה פשוטה ביותר 

 (. בירת אזור הטירול ומרכז הסקי הגדול של אוסטריה)לאינסברוק 
 .טירול/מאינסברוקאפשרות נוספת היא טיסה למינכן השוכנת במרחק של שעה וחצי נסיעה 

גם בשפה מופיע השילוט בדרכים ברור מאוד ו. לסוע ממקום למקוםוניתן בקלות מצויין  –מערך הרכבות של אוסטריה 
, ניתן לשכור רכב, (אלא אם כן הסערה פתאומית והמפנים טרם הגיעו)משלג מיידית הכבישים בחורף מפונים . האנגלית

מכיוון  (בלבד)ניתן להזמין גגון לציוד סקי  .3X3עדיף רכב  ,צמיגי חורףעם  הזמין רכבחובה ל .בכל עיר ושדה תעופה

מס  עבורלא לשכוח להצטייד במדבקה , (טיישןס) WAGONעדיף לשכור רכב מסוג  ,שאין עדיין פתרון מתאים לסנובורד

ע בכבישים שאינם או לסו/ ואם אתם מתכוונים לעלות לכפרי סקי גבוהים  -לגבי שרשראות לצמיגים . האוטוסטרדות
 . להזמין מראש עדיף –אוטוסטרדות וכבישים ראשיים 

 
 

 .5055424450 חגית  –אנא פנו אלי  –למידע נוסף על אוסטריה 

 


