אינסברוק " -בירת האלפים"
אינסברוק ידועה בעולם כ " -הבירה של האלפים ",בעבר אירחה פעמיים את משחקי החורף האולימפי בשנים 4691
ו  .4699זו היא אחת מערי הסקי הגדולות ביותר בעולם ,עיר הבירה של הטירול האוסטרי המוקפת  6אתרי סקי
שמאוחדים בסקי פס אחד .זה הופך אותה ליעד מוביל בין אתרי ספורט החורף .הגישה מאוד נוחה לאתרי הסקי
בזכות שירות הסעות חינם – אוטובוס הסקי .אזור סקי אינסברוק  Olympia SkiWorldמדורג כאחד מהמובילים
בהרי האלפים.
http://www.innsbruck.info/en/experience/winter-holidays/olympia-skiworld.html
עבור מי שמחפש חוויה אירופית רחבה יותר מאשר רק סקי ,העיר יושבת בעמק למרגלות פסגות הרים סלעיות.
המקום מציע יופי ותרבות עם קסם של העולם הישן ,מוזיאונים וגלריות עשירים.
פה אין צורך אמיתי בחבילת סקי הכל נמצא בקרבת מקום .הטיסה – ישירה לעיר...וה'אפרה סקי' מגוון ביותר:
ברים ,פאבים ,מסעדות ,מועדוני לילה ודיסקו .אוטובוס הסקי אוסף את הגולשים מהעיר לאתרי הסקי וניתן כל יום
להחליף את מרחב הגלישה.
לאלו שמחפשים את הקניות אינסברוק בהחלט משלבת איכות ואלגנטיות עם ספורט הגלישה.
שדה התעופה של אינסברוק נמצא בפאתי העיר ברגע שנחתת את/ה בעצם כבר שם ....אינסברוק נמצאת במרכז
הטירול והאתרים הגדולים רובם במרחק של שעה – שעתיים נסיעה בלבד .לכן טיסה לעיר מקצרת את זמן ההגעה
לחופשת הסקי.

להלן מידע על האתרים הסמוכים לאינסברוק:
שני האתרים  Iglsו Mutters -ימשכו את הגולשים המתחילים והבינוניים עם מסלולים ארוכים ,פתוחים לרווחה
(מסלולים כחולים ואדומים) .

Igls

Mutters

האתרים  Patscherkofelו –  Nordparkמציעים מסלולים תלולים ומאתגרים לגולשים מתקדמים (מסלולים
שחורים רבים) ,באתר  Nordparkנמצא אחד ממסלולי הסקי התלולים ביותר באירופה עם שיפוע של 07%
המתאים רק לגולשים מומחים אמיתיים  -מיומנים ומנוסים המחפשים סקי בליווי אדרנלין קיצוני .לאתר זה מגיעים
מתוך העיר עצמה בנסיעה של  02ד' בנוף עוצר נשימה ברכבת הרים ייחודית.
ב  42 Patscherkofel -ד' נסיעה מהעיר אינסברוק נפתח פארק השלג החדש עבור גולשיי הפרי סטייל ( freestyle
 ,)skiersבפארק ניתן למצוא שיפוע של  41מעלות שהוא מושלם עבור קופסאות וצינורות ,איכות ויצירתיות מעוצבת
בצורה מושלמת ומגוון מכשולים המתאימים לכל רמות הניסיון .בחלק התחתון של פארק השיפוע הוא של 02-02
מעלות והוא מושלם למכשולים יצירתיים אחרים – זוהי חוויה מושלמת לסגנון החופשי.

אתר נוסף הוא הכפר "האולימפי רומנטי"  Axamer Lizum --מרוחק  01ק"מ מאינסברוק ,זהו כפר יפה ויש לו
אווירה מסורתית של כפרי הטירול .באתר מגוון רחב של מסלולים לכל הרמות – 12קמ של גלישה שרובה מתאימה
לגולשים הבינוניים ,מעליות מושלמות ותשתיות מגוונות .זהו אתר הסקי הגדול ביותר בסביבת אינסברוק .הגלישה
במסלולים רחבים שאהובים על רוב הגולשים ,פארק סנובורד ,שבילי קרוס קאונטרי ,שבילים למזחלות ,נסיעה
במזחלת רתומה לסוס ועוד .הגלישה אפשרית כבר מאמצע נובמבר.

האתר  Glungezerקרוב ביותר לעיר אינסברוק והוא אתר סקי קטן אבל מושלם למתחילים ומתקדמים ,באתר
נמצא מדרון הסקי הארוך ביותר של הטירול כ  51ק"מ אורכו.
אזור הסקי  Muttereralmהוא אזור משפחתי ואידיאלי לסקי עם ילדים .ניתן לשכור מזחלות ובמקום גם בית ספר
לסקי שילמד אתכם לעשות את הצעדים הראשונים על השלג.

קרחון  Stubaiזוכה לניקוד ( 1.01מתוך  )1בחוות הדעת מכיוון שהינו אתר הקרחון הגדול ביותר באוסטריה והשלג
מובטח בו מאוקטובר עד יוני ,מתאים לכל הגולשים ולמשפחות עם ילדים – כל אוהד ספורט חורף ייהנה באתר.
האתר נמצא  11דק' נסיעה מאינסברוק ,באתר  01מעליות ו  442 -ק"מ של ירידות במסלולים מאתגרים ,שלג טבעי
הגורם לגלישה מושלמת והרבה כייף .עבור המשפחות ישנו באתר גם שמרטף לילדים בו הילדים יכולים ללמוד סקי
בצורה שובבה .חובבי הסנובורד ימצאו מגוון של פעילויות אקסטרים ואדרנלין ,ילדים עד גיל  42בליווי הורים אינם
משלמים עבור הסקיפאס.

לא רחוק ממנו נמצא אתר חדש יחסית  - Schlick 2000 -אתר זה מספק  00ק"מ מסלול בנוף עוצר נשימה בגובה
רב עבור חובבי הקרוס קאנטרי ,מסלולי מזחלות ומסלולי הליכה .בחורף ניתן להזמין מצנחי רחיפה ,גלישה אווירית,
טיסות ותנדם .גם במקום זה יש פעוטון לילדים – שמרטף וכן בי"ס לסקי לקטנטנים ועוד הרבה אטרקציות .לחובבי
הסנובורד ישנו פארק שלג עם מסילות ועקומות חדות.

אזור הסקי של  Kühtaiזהו אזור הסקי הגבוה ביותר של אוסטריה ,הכפר ממוקם ב 0202 -מטר מעל פני הים,
לפיכך בשל הגובה של אזור הסקי השלג הוא בטוח וחווית הסקי היא אולטימטיבית 09 .ק"מ של מסלולים ,חלקם
מדרונות מאתגרים אולם יש גם מדרונות למתחילים.
בשנים האחרונות ניתן גם לגלוש במדרונות של אזור סקי  Oetzתוך שימוש באותו הסקי פס .ההגעה לכפר בחודשי
החורף היא קשה 02 ,הק"מ האחרונים מכוסים בשלג ומחייבת רכב  1X1או רכב עם שרשראות .במקום נמצא כפר
איגלו – בו ניתן להזמין לינה באיגלו בחדר ל  1-9אנשים או לזוג באיגלו רומנטי...לאוהבי הקור בלבד!

האתר  Seefeldנחשב כאזור גן עדן לחובבי הסקי ,מדרונות שטופים בשמש מטופחים ללא דופי ,המתקנים
והרכבלים מהירים וברמה גבוהה .הכפר נמצא במרחק  01דק' נסיעה מאינסברוק ושעה וחצי ממינכן .הוא מפורסם
בזכות אזורי הקרוס קאנטרי והביאטלון ,בנוסף ניתן ליהנות מרכיבה במזחלות או נסיעה מרגשת במזחלות ריצה
האולימפיות .בכפר קיים גם מגרש החלקה על קרח ,ו ,Curling -האתר מתאים במיוחד לגולשים מתחילים .אתר זה
אינו שייך לסקיפאס של  ,Olympia SkiWorldאך מכיוון שהלינה בכפר יקרה מאוד רבים מהמבקרים לנים
באינסברוק.

ניתן להזמין חבילות סקי קצרות באינסברוק בכל יום בשבוע.
פנו אלי –חגית  7155424051ואשמח להתאים לכם את חופשת הסקי הקצרה הבאה שלכם.

