יום טיול חורף מזלצבורג לאינסברוק דרך מפלי קרימל
היום לא עושים סקי -יום 'מנוחה' .במשפחתנו כדבר קבוע ביום האמצעי בשבוע הסקי – נחים
ומטיילים .אחרי התארגנות בוקר יוצאים לטיול יום (טיול כוכב).
יוצאים מהעיר "זלצבורג"  –Salzburgהכל אפור ,הכביש רטוב (מס )E60 E55 296 .הכביש מקיף את
שדה התעופה הקטן של זצלבורג ופונה דרומה .המראות מדהימים ,זלצבורג ממוקמת קרוב לכניסה
לשרשרת הרי האלפים וההרים הלבנים מבצבצים בינות לעננים ממש מולנו.
משני צידי הכביש שדות לא מעובדים מפאת החורף .חלקם חרושים ובחלקם שאריות שלג מהפעם
האחרונה שירד פה השלג לפני יומיים .מפעם לפעם עוטה הכביש פלומה אפורה בצורת ענן/ערפל מה
שמחייב את האטת הנסיעה .הנסיעה הופכת להיות קסומה ,ההרים מתקרבים אלינו ואנחנו ממשיכים
דרומה על ה  A10דרך העיירה ' Halleinהליין' אליה לא ניכנס בטיול זה (שם נמצא מכרה המלח
המפורסם) וממשיכים בכיוון העיירה 'וורפן' ( . Werfenבימי הקיץ עיירה זאת מהווה את נקודת
היציאה מהאוטוסטרדה ועליה למערות הקרח המדהימות הנקראות 'אייסריסנולט' שאליהן עולים
בכביש  Eishohlenstrasse -זהו טיול קייצי מקסים ליום שלם).
אנחנו ממשיכים עד ליציאה מס  Werfen - 34ועולים על כביש  951המתפתל במקביל לאוטוסטרדה
ומביא אותנו לעיירה ' Bischofshofenבישהופן' .נגיע לצומת עם כביש  963ונפנה ימינה – מערבה.
חייבים לבדוק מיד בכניסה לכביש אם הוא פתוח לנסיעה ,אורך הכביש עד ( St. Johann in Tirolסט
יוהן באיזור טירול) הוא  55ק"מ וזמן נסיעה משוער  -כשעה וחצי עד שעתיים תלוי בכמות התנועה.
אנחנו מתחילים את העליות שבכביש ואחרי כמה סרפנטינטות (פיתולים) פוגשים לאורך הכביש את
נחל  Mühlbachכשבחלקו הצר  -שוצף ובחלקו הרחב המים זורמים בניחותא ,מימין ומשמאל עצים
גבוהים נוטפים מהגשם ,פה ושם מתחילים לראות את השלג נערם בצדי הדרך וככל שאנו עולים עם
הכביש מתרבה כמות השלג.
מולנו נוסעות מכוניות כשהגג שלהן ומכסה המנוע עמוס שלג לעייפה ,בעל הרכב לא טרח להסירו
לפני התחלת הנסיעה – ממילא השלג יעוף מעצמו ככל שהרכב יתחמם מחום המנוע...והסיבובים
יעשו את שלהם...המראות קסומים לקוחים כמו מתוך סיפורי אגדות ,לעיתים יוצאת השמש ואז
העצים זוהרים בנוגה מרשימה ,מבהיקים בניקיונם ומטפטפים את המים שעליהם.
שם הכביש " Hochkönigstraßeכביש המלכים הגבוה" ומעיד על אופיו ,אנחנו באזור  königeוכל
האתרים באזור נקראים על שם האזור וכך גם הכביש( .לא רחוק משם יש את אגם המלכים אבל זה
גם כן אתר לטיול קיץ )....לעיתים לאורך הכביש נעלמים העצים ובמקומות שהתפזרו העננים ניתן
לראות את הצוקים המדהימים של ההרים עליהם אין כבר עצים (מפאת הגובה שלהם והתלילות)
ועליהם שלג שהצליח להצטבר.
אנו חולפים על פני מקבצי בתים שלא ניתן אפילו לקרוא להם עיירות והלב מקנא בהם על המקום
המדהים שבחרו להתיישב בו ועל הנוף שנגלה לעיניהם כל בוקר .לצד חלק מהבתים רפתות קטנות
המיועדות  91-51פרות או כבשים .בעונה זאת העדרים מועברים למקומות נמוכים יותר על מנת שלא
יסבלו מהקור בגובה .למרגלות הצוקים אנו מבחינים ביערות ומשטחי דשא מסביב לבתים.
לכל אורך הכביש יש מקומות שנאלצנו להאט בגלל התנועה ועל מנת לראות את כל הגולשים
הצועדים בדרכם לרכבל הקרוב אנו נוסעים על הכביש המרכזי של אתר הסקי " Maria Almמריה
אלמ"http://www.bergfex.com/mariaalm/panorama .

בדרכנו נעבור דרך העיירות Saalfelden am Steinernen Meer :ו Hochfilzen-ביניהן כדאי לשים לב
מצד ימין של הכביש לאגמים קטנים בינות העצים מראה מרהיב ומרחיב את הלב .שם האגם "
 "Grießenseeהמים שקטים ומאוד קרים – מי שלגים ,אנו ממשיכים ועברים דרך  Fieberbrunnעד ל -
 St. Johann in Tirolבדרך אנחנו מבחינים בשדה התעופה מצד ימין ותחנת הרכבת מיד לאחריו מצד
שמאל.
אנחנו מגיעים למחלף הראשי בהצטלבות עם כביש מס  975ופונים שמאלה לכיוון דרום מערב .ומהר
מאד אחרי כ  4דקות מגיעים למחלף נוסף בין כבישים  975ו . 969אנחנו עולים על ה  969בדרכנו
ל " Kitzbühelקיצבוהל"( .מרחק של  91ק"מ וזמן נסיעה של כ  91דקות) .בדרך לקיצבהול אנו
רואים בתים המזכירים את סיפורה של היידי בת ההרים ,גגות רעפים אדומים ואדניות פרחים ריקות
(אין פריחה בחורף) ,מעקות העץ וחלק מהבניינים מבחוץ מגולפים בציורים מקומיים וחלקם בצבעים.
נכנסים לעיירה קיצבוהל ומוצאים בית קפה ליהנות מהעוגות האוסטריות המפורסמות וללגום
קפה/שוקו חם (בסיום גם גילינו למה יש לקיצבוהל שם של מקום יקר.)...
קיצבהול היא עיירת סקי מהמפורסמות באוסטריה  -אחד המקומות המתויירים ביותר ויקרים
בהשוואה לאתרי סקי אחרים .לא רחוק מהעיירה יש עוד אתרי סקי שהגדול בהם "סקיוולט"
 Skiweltשלמעשה מאגד כמה את אתרי הסקי של כמה כפרים יחד ( Going, Ellmau, Scheffau,
 ),Söllכולם באזור .Wilden Kaiser
לטובת המתעניינים להלן שני מראי מקום של אתרי הסקי:
.9

http://www.kitzbuehel.com/en/sports_leisure/winter/skiing/kitzbuhel_ski_area

.2

http://www.skiwelt.at/en/skiwelt-wilder-kaiser-brixental.html

ממשיכים....יורדים חזרה לכביש  969וממשיכים כ  41ק"מ דרומה דרך מעבר הרים בשם טורן
 Pass-Thurnעד הצטלבות עם כביש  915 965ו .965אנו עולים על כביש  965בכיוון מערב עד
לעיירה בשם "וולד אם פינסגאו" Wald im Pinzgau -בעיקול הכביש אנו יורדים לכביש משני (שמאלה
– זהירות בפניה) לכיוון העיירה להן  Lahnחולפים על פניה וממשיכים בבטחה עד לעיירה "קרימל"
 , Krimmlהשלטים פה מפנים אותנו בכיוון הרצוי  -המפלים המפורסמים של קרימל שהם הגבוהים
ביותר באירופה/http://www.wasserfaelle-krimml.at .
מגרש החניה מסודר הכניסה בתשלום .אנחנו מגיעים בחורף והכניסה – חינם!! בסך הכל  4מכוניות
נוספות .כמה אנשים בודדים נמצאים בשביל למפלים – זו ממש לא העונה לטייל שם אבל אנחנו רצינו
לראות את המפלים קפואים בחלקם 91 .דקות הליכה בבוץ ואנחנו מגיעים למפל התחתון ,חלקנו
נשאר ליהנות מהמפל שכרגע בחורף מאוד דל אך המראה מדהים .מפל מים אדיר שכמעט כולו קפוא.

נטיפי מים אדירים בגובה רב כשהמים עדין זורמים בבסיס המפל מאחורי נטיפי הקרח .התחלנו את
העלייה למדרגות הגבוהות של המפל .ההליכה היא בשביל מטפס מתחת לעצים ,שלג וקרח על
הקרקע מעורבים בעלי שלכת צהובים-כתומים  -חומים שנשרו מהעצים .ככל שעולים למעלה הנוף
מרהיב יותר .המפלים קפואים אך מראים את העוצמות של המים כשהם זורמים .נטיפי קרח ענקיים
תלויי באוויר – מרשימים בגובהם ,מרשימים בגודלם .השלמנו את הטיפוס (החלקלק ולא קל) והגענו
לחלק העליון בו התגלה לנו הנחל המזין את המפלים האדירים .למעלה קיים מלון ציורי ויפה שיושב
בקצה הצוק והנוף ממנו פונה למפלים .בצמוד בית קפה שבחורף למרבית האכזבה -סגור.

עכשיו נותרה בידינו ברירה לחזור עם מונית שבמקרה נמצאת שם או לצעוד/להחליק בדרך בה עלינו.
החלטנו לקצר את התהליך ונכנסנו למונית .החוויה בנסיעה במונית – לא תישכח מהר ...נהג המונית
דהר בירידה בכביש מושלג בין העצים ,הכביש צר וחלק עם קרח והוא טס לו בדרכו למטה .מה רווח
לנו כשהגענו לחניה מטה.
שוב חוזרים לכביש  965דרך העיר קוניגסלייטן  Königsleitenלצל-אם צילר .Ziller Zell am ..הדרך
מתפתלת מאד ובחלקה עולה ויורדת בסרפנטינות .בדרך אנו פוגשים כמה אגמים ואגמונים ...
משמאל את אגם  Speicher Durlaßbodenומימין את אגם  Stauseeהדרך עצמה מעניינת ומתנהלת
בין ההרים המושלגים ,אנו מבחינים ברכבלים ובמסלולי סקי –זה חלק מאתר הסקי שכולנו מכירים
אותו כ"מאיירהופן" .מימין ומשמאל נמצאים בתים חלקם בנויים מעץ עטויים בשלג ומעלים נשכחות
שוב על "היידי בת ההרים".
הנסיעה בין קרימל עד לצל-אמ צילר כ  45קמ לוקחת כ שעה בנסיעה איטית המאפשרת התבוננות
והנאה מהסביבה .אנו פונים ימינה בכביש  961ומשם לאוטוסטרדה מס E45 .פונים מערבה עד
לאינסברוק העיר95( .קמ' לפני הכניסה לאינסברוק בעיירה  Wattensנמצא עולם הקריסטל של
סברובסקי – שווה ביקור .)http://kristallwelten.swarovski.com ...
סיימנו את הטיול בביקור בעיר אינסברוק ובגן החיות האלפיני שבו.

הכניסה לעולם הקריסטל – מוזיאון "סוורובסקי "

וכך נראית העיר "אינסברוק – בירת הטירול" עטופה בשלג

