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עוד שאלות? ראו עמ' 6

בשנים האחרונות כ-ו-ל-ם נוסעים לאוסטריה, מדינה שיש 
בה הכל: אטרקציות מלהיבות למשפחות, נופש באוויר הצח 
של האלפים, טיולי טבע בין מפלים ואגמים, וערים עתיקות 
וציוריות. אבל כמעט כל מי שנוסע לאוסטריה, נוסע בעצם 
לטירול או לאזור זלצבורג, שם הנופים היפים ביותר ואתרי 

התיירות המלהיבים ביותר.
המדריך שבידיכם מוקדש לטירול ולאזור זלצבורג - אבל 
אם אתם נוסעים לטיול באוסטריה, כנראה לא תזדקקו 

לשום מדריך נוסף.

 רגע, זה מדריך אוסטריה 
או מדריך טירול וזלצבורג? ?



אוסטריה
טירול וזלצבורג
הטיול כבר בפנים

 תחקיר וכתיבה:
רונן אלטמן קידר 

תכנים נוספים ומפות: 
עינב שקד ואהד שרב, דיוויד מקקצ׳ן וליזל בודנוביץ׳
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מה זאת אומרת הטיול כבר בפנים?

הציצו בפרק המשימות, ורשמו 
ביומן מה צריך לעשות מתי.

בחירת מסלול,  עיינו בפרק 
וגלו איזה מסלול מתאים לכם 

ביותר.

מעולה. אז איך זה עובד?

זאת אומרת שאת כל עבודת התכנון כבר עשינו בשבילכם.
זאת אומרת שהספר ידריך אתכם בכל צעד, מהרגע שזרעי הטיול 

נבטו בדמיון ועד העלייה למטוס בדרך הביתה.
זאת אומרת שאתם רק צריכים להחליט מי נוסע ומתי, ולצאת לדרך.

מה זאת אומרת הטיול כבר בפנים?
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עמ' 18-19

עמ' 14-17

עמ' 20-25

ההחלטות,  בפרק  התחילו 
ענו על השאלות ועקבו אחר 

ההפניות למידע נוסף. 1

2

3
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מה זאת אומרת הטיול כבר בפנים?

עמ' 26-31

עמ' 38-173

עמ' 34-37

חופשה נעימה!
עוד שאלות על המדריך? ראו בעמוד הבא.

4

5

6
היום  הפרק  את  קיראו 
הראשון והיום האחרון וראו 
כיצד המסלולים מתחברים 

לכרטיס הטיסה שלכם.

דפדפו בפרק מיטב האתרים, 
המקומות  שכל  לוודא  כדי 
נכללים  לראות  שתרצו 
במסלול שבחרתם. אם לא - 
אל דאגה. באותו פרק תמצאו 
הצעות לשילוב האתרים הללו 

בכל מסלול אפשרי.

תוכנית המסלול  קראו את 
תשכחו  ואל  שבחרתם, 
חלופות/ בסעיפי  להציץ 
תוספות, כדי להתאים את 
המסלול ללוח הזמנים שלכם 

ולטעמכם האישי.
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מה זאת אומרת הטיול כבר בפנים?

זה נשמע כמעט כמו טיול מאורגן...
לא בדיוק. לא תצטרכו לשלם אקסטרות על כל דבר. לא תתקעו בחדר עם 
יוספה מנהריה. לא תלכו כאווזים בשורה אחרי מדריך אוחז מטריה. אבל כן תהנו 
מתכנון מקצועי של מסלול הטיול, כן תוכלו להיות רגועים שכל האתרים שאתם 
מתכננים לראות מחר לא ישאירו אתכם בלי אוויר בערב, כן תקבלו המלצות 
על מה שבאמת שווה לראות ולעשות. והעיקר - בערבים תוכלו לצאת לבלות 

במקום לשבת עד 12 בלילה ולתכנן את יום המחרת.

ואם אני דווקא אוהב לתכנן בעצמי?
לא חייבים לעקוב במדוייק אחרי המסלולים. אנחנו לא נעלב. אם אתם לא 
יכולים או לא רוצים להצמד לתוכניות הטיול המוצעות, הספר ייתן לכם את 

הכלים הבאים:
1. בתחילת כל מסלול, וגם בתחילת כל יום, מופיעות הצעות לתוספות, קיצורים 
וחלופות. אם מסלול מסוים ארוך מדי או קצר מדי ללוח הזמנים שלכם, או 

שמתחשק לכם לבדוק אפשרויות נוספות, קיראו שם כדי לבצע התאמות. 
2. אם אתם מעדיפים ליצור מסלול משלכם, שימו לב שהאתרים נסקרים בספר 
בפרק נפרד מפרק המסלולים. לכן, תוכלו לקרוא על כל אתר שמעניין אתכם, 
ובעזרת מפת האתרים המלאה )עמ' 178( לתכנן מסלול חדש. העזרו ברשימת 
האתרים המלאה שלצד המפה )עמ' 180(, בה מופיע גם הדירוג של כל אתר, 

כדי לבחור את האתרים שייכללו במסלול שלכם.

אני נוסע בספטמבר, והספר יצא לאור ביולי...
אל דאגה. המדריך מעודכן כל הזמן™. מחבר הספר ממשיך לעקוב אחר השינויים 
 בטירול ובזלצבורג, ולעדכן את המידע שבידינו. לפני צאתכם לטיול, גלשו לכתובת 
haolam.co.il/176 וקבלו את העדכונים האחרונים שכתב. נסעתם ומצאתם 
הבאים  למטיילים  ותעזרו  כתובת  באותה  מהדרך  אותנו  עדכנו   טעות? 

בעקבותיכם. 

 אבל המסלול שבחרתי מתחיל בזלצבורג,
ואני נוחתת במינכן!

אין בעיה. בספר מופיעים אחד עשר מסלולי טיול, אבל בכך לא נגמר התכנון. מה 
אם אני נוחתת בצהריים? מה אם תחילת המסלול שלי מרוחקת ארבע שעות 
נסיעה משדה התעופה? לכל השאלות הללו יש תשובות בפרק ייחודי לסידרה 
זו: היום הראשון והיום האחרון. כאן מוסבר כיצד לחבר כל אחד מהמסלולים 
לנמל התעופה של מינכן הסמוך לאזור. בנוסף, תמצאו באותו פרק הצעות מה 
לעשות ביום הראשון וביום האחרון של הטיול כדי לשלב באופן חלק בין הטיסות 

לבין המסלולים, לרבות סקירת אתרים מעניינים בדרך. 
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מה זאת אומרת הטיול כבר בפנים?

מה עם הילדים?
טירול ואזור זלצבורג הוא יעד מצוין לילדים בכל הגילאים, ומדריך זה כולל שני 
מסלולים שנכתבו במיוחד לטיולי משפחות. כמו כן, בפרק האתרים, תחת כל 
אתר שעשוי להתאים לילדים, מופיע סרגל גילאים שיעזור לכם להחליט אם 

האתר מתאים להרכב המשפחתי שלכם. 

למה הפרדתם בין אתרים למסלולים?
קודם כֿל, כדי לחסוך משקל. הרבה אתרים נכללים במספר מסלולים, ואם 
היינו מתארים אותם מחדש בכל מסלול, הספר היה תופח כסופגניה זו. במקום 
זאת, המסלולים מתוארים בצורה קצרה ותמציתית, ובכל פעם שמגיעים לאתר, 

תופיע הפניה לעמוד המתאים בפרק האתרים לקריאה נוספת.
נוסף הוא האפשרות לקרוא את הספר בצורה הפוכה: מהאתרים  יתרון 
למסלולים. קראו אודות אתר שמוצא חן בעיניכם, ובכותרת תראו את רשימת 
5(. במסגרת מידע   4  3  2  1 המסלולים בהם הוא מופיע )לדוגמא: 
שימושי על כל אתר, מופיע הסימן b, ולידו הפניה למספרי העמודים בהם 

נזכר האתר בשאר הספר.

איפה אוכלים?
בפרק המסלולים, תחת התיאור של כל יום, מצויין היכן כדאי לעשות את הפסקות 
 האוכל, כך שישתלבו בצורה הטובה ביותר בתכנון היום. חפשו את השאלה: 
e איפה אוכלים? בעמוד הפותח בכל יום. בנוסף, בתיאור המסלול עצמו, הבלטנו 
את אזכור המסעדות או הפסקות הצהריים בעזרת סמל הסכין והמזלג e, כדי 

שתוכלו לאתר בקלות את זמני הארוחות.

גם הבילוי כבר בפנים?
בוודאי. מסלולי הטיולים כוללים פעילויות בבוקר ואחרי הצהריים, אבל גם הצעות 
לבילוי בשעות הערב. תיאורי המסלולים מחולקים לקטעים ברורים המוקדשים 

.E ולערב ,N לצהריים/אחה"צ ,M לבוקר

מה מסמלים החצים האפורים בטקסט?
קרה לכם פעם, שקראתם תיאור של כנסיה במדריך טיולים ולא היה לכם מושג 
מה זו אדריכלות רומאנסקית? האמת, גם לנו. בשביל זה המצאנו את טיולופדיה. 
בכל פעם שתראו בטקסט כנסיה רומאנסקית, מסדר פרנציסקני או כל מושג 
חידתי אחר, תמצאו בצמוד לו את ההפניה לטיולופדיה שנראית כך: המסדר 
הפרנציסקני. ראיתם את הסימן? אוצו רוצו בזמנכם הפנוי לטיולופדיה )עמ׳ 

340(, והרחיבו דעתכם בנושא. בסוף הטיול - בוחן פתע.
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מה זאת אומרת הטיול כבר בפנים?

איך מנווטים לפי המסלולים?
על זה נאמר: השקענו בעזרים טקטיים! בספר יש לא פחות מ-47 מפות: מפה 

לכל יום טיול, מפה לכל סיור הליכה, מפה לכל מסלול ועוד.
בתיאורי המסלולים תמצאו הנחיות נהיגה מפורטות, המופיעות בצבע אפור 
ומסומנות באייקון d. מומלץ להעזר במפות שבספר ובהנחיות הנהיגה, ולא 
רק לסמוך על ה-GPS, כי במקרים רבים נבחרו מסלולים נופיים ו/או מענייינים 

שהם לאו דווקא הדרך הקצרה ביותר.
המכורים שביניכם, לא יוותרו גם על מפה גדולה, שעליה אפשר לשרטט את 
כל המסלול כבר על שולחן המטבח בבית. בעת הורדת ספר זה לדפוס אנחנו 
טורחים על מפת טירול וזלצבורג בקנה מידה 1:200,000 שתהיה בת הלוויה 

.haolam.co.il/179 :האידיאלית לספר. לבדיקה האם כבר יצאה לאור גלשו

אז מה, לזרוק את הג'יפיאס והסמארטפון?
חס וחלילה. בשביל להגיע מנקודה א' לב', אין כמו מכשיר GPS או אפליקציית 
ניווט בטלפון החכם. סידרת הטיול כבר בפנים™ מותאמת לניווט דיגיטלי מכיוון 
 .GPS-שכל אתר כולל כתובת מדוייקת להקלדה ו/או קואורדינטות להזנה ל
 QR Code לקחתם לטיול טלפון חכם או טאבלט? על כל מפה בספר מופיע
שאותו תוכלו לסרוק כדי להגיע לגירסה מקוונת של אותה מפה )כדי להמנע 
מעלויות גבוהות, רצוי להצטייד בכרטיס SIM מקומי או בפיתרון גלישה אחר 

- ראו עמ' 366(.

קצת נסחפתם עם הצבעים, לא?
מעבר לססגוניות המתפרצת )כפיים למעצבת!(, לצבעוניות יש גם סיבה. כל 
מסלול קיבל משפחת צבעים משלו )כתומה, ורודה, סגולה, כחולה(. בתוך 
כל מסלול, כל יום קיבל גוון ייחודי משלו, ששייך לאותה משפחה. כך תוכלו 
להבחין בקלות בין המסלולים, ובתוך כל מסלול - להבחין בין הימים. הפרק 
אתרים וערים קיבל את המשפחה האדומה )כל איזור גיאוגרפי בגוון אחר( 

ופרק המידע את המשפחה החומה.

ואיך מוצאים בספר אתר או יישוב מסויים?
בסוף הספר מופיעים שני אינדקסים: האחד מסודר לפי א"ב עברי, כדי שתוכלו 
למצוא שם אתר שבו נתקלתם תוך כדי קריאת הספר )או מקורות אחרים בשפה 
העברית(. השני מסודר לפי א"ב לועזי, כדי שתוכלו למצוא שמות שראיתם על 

שלטים, מפות או כל מקור לועזי אחר.

תכנון הטיולה™ה נ ה רלכ הו טה המל | 
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לפני עשר שנים נסענו לקנדה לטיול משפחתי בקרוואן. ידענו שננחת בקלגרי, 
נטייל 25 ימים ונמריא בחזרה מוונקובר. מה נעשה בדרך היה חבוי עדיין בין ערפילי 
הרוקי. במטוס פתחתי את מדריך הטיולים לקנדה, שהוצאנו לאור זמן מה לפני כן. היה בו אוצר 
בלום של מידע באריזה קומפקטית של 960 עמודים. קראתי בעניין באיזו שעה נפתחים המעיינות 
החמים של בנף, ואפילו מה טמפרטורת המים. אבל בשום מקום בספר לא מצאתי את הטיול שלנו. 
מה כדאי לראות ועל מה אפשר לוותר? איך להכניס הכל למסגרת הזמן? באיזה מסלול הליכה 

תואם יתיישב בצד הדרך ויגיד שמשעמם ורוצה הביתה?
מבולבל מהשפע )והמום יעפת( נכנסתי לסניף המקומי של מועדון המכוניות האמריקאי. היועצת 
נתנה בי מבט מבין. "25 יום? בוא ואמליץ לך על מסלול מצוין". היא פתחה מפה ושירטטה במרקר 
צהוב קו עקלתוני בתוך ים האגמים, הקרחונים, היערות והחופים. לא עברו אלא תשע שעות נוספות 

של התארגנות בקרוואן ויצאנו לדרך!
המפגש ההוא המחיש לי שמדריכי נסיעות צריכים 
להיות כתובים אחרת, ובשנים שחלפו מאז ההרגשה 
רק התחדדה. היכנסו לגוגל וחפשו Salzburg. בפעם 
האחרונה שניסיתי, היו שם 23 מליון תוצאות. כלומר 
מידע לא חסר שם בחוץ. מה שחסר הוא יועץ לי 

גוץ לי, שיטווה את כל הקש הזה לזהב.
אנחנו משיקים את סידרת מדריכי הטיולים הזו 
בהתרגשות, ומקווים שהיא תהיה עבורכם אותו 

יועץ קסמים, שחקר ובדק מאות אתרים, כתב והשלים, עד שהוקוס פוקוס: הטיול כבר בפנים™.

בספר שלפניכם אחד עשר מסלולי טיולים מפורטים מבוקר עד ערב, המאפשרים לחוות את 
טירול ואיזור זלצבורג עם כל המשפחה או בחופשה רומנטית, לבד או בחבורה, בזריזות או בנחת, 

בנסיעה מאתר לאתר, או בטיולי כוכב המותאמים לחבילות נופש.

 מחידושי הסידרה: פרק היום הראשון והיום האחרון - מחבר את המסלולים לנמל התעופה. 
כלים לתכנון הטיול - החלטות, משימות ובחירת המסלול. היום על המפה - מפה לכל טיול ולכל 
יום עם סימון המסלול וכל האתרים. טיולופדיה - השליף האולטימטיבי למטייל. מסלולי הליכה 

בערים - כפי שלא עוצבו מעולם.

ובחזרה ליועצת החביבה שלנו מתחילת הסיפור. האם בסופו של דבר נסענו בדיוק לפי המסלול 
שציירה? כמובן שלא. יצאנו לדרך בדיוק בכיוון ההפוך, כי הדודה מקלגרי סיפרה לנו על מוזיאון 
דינוזאורים שאסור להחמיץ. בדרך מצאנו פלג שקרא לנו לטייל על גדותיו, וחוות תפוחים שקרצו 
מבין העצים, ופארק אגדות ילדים היפה ביותר בעולם, שהביקור בו תפח משעתיים ליום שלם. 
וכך נסענו לנו עם המפה המסומנת, קיצרנו כאן והארכנו שם, ויצרנו את הטיול שלנו, החד פעמי, 

היחיד והמיוחד.

וזאת גם המלצתנו לכם: הטיול כבר בפנים™ מגיש הצעות של מומחים לטיולים יפים ואפשריים 
לחופשה האוסטרית שלכם. קחו אותו לדרך, אבל אל תפחדו לסטות ממנה: אל המסעדה שלכם, 
אל שביל היער שכף רגל אדם לבן טרם דרכה בו הבוקר, ואפילו אל יום הבטלה המתוק בצימר, 

עם טורניר הטאקי, שהוא, ודווקא הוא, יהפוך את הטיול לזיכרון משפחתי מתוק.

.ohad.sharav@gmail.com מטיילים עם הספר? אשמח לשמוע מכם. אנא כיתבו לי אל

טיול מהנה,  

אהד שרב  

למה הטיול כבר בפנים™?

     האם בסופו של דבר נסענו 
בדיוק לפי המסלול שציירה? 

כמובן שלא. יצאנו לדרך בדיוק 
בכיוון ההפוך...
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מקרא למפות המסלולים

שטחים

סמלים כבישים וקווים

שמות וטקסטים

קוד לסריקה לגרסה 
מקוונת של המפה

האות N מסמלת את כיוון צפון במפה

פארק

מבנים

אגמים

מדינה
אזור
עיר

עיירה גדולה
עיירה קטנה

תוואי נוף
מקווה מים
מקווה מים

שמורה

מפל
עתיקות

אתר
רכבל/פוניקולר

לשכת מידע
נמל תעופה

עיר
עיירה גדולה
עיירה קטנה

הר

מספרי כבישים

צומת

אתר מחוץ למפה

אתר במסלול

כיוון מסלול

מנהרה

אוטוסטרדה

כביש ראשי
כביש מהיר
כביש משני
כביש צדדי

מסילת רכבת
קו חוף/נהר

גבולות

סרגל קנה מידה
כניסה

למנהרה

Country
REGION
City
Large Town
Small Town

Physical/Island

Water Large
Water Small

Reserve

משקיפים על העיירה האלשטאט באזור זאלצקאֶמרגּוט

מקרא למפות המסלולים

אזור מומלץ ללינה 
לפי היום במסלול 2

מס' היום במסלול

מס' המסלול 4



נוף בעמק הנהר ִאין, ממערב לאינסברוק

תכנון
בין אם קיבלתם החלטה של הרגע האחרון לקחת דיל ולנסוע 
בעוד יומיים, ובין אם אתם רוקמים את חלום החופשה מאז הקיץ 

שעבר - השלב הראשון בכל טיול הוא התכנון.

זה השלב שבו אתם מפנטזים, מתכננים, מתכוננים ומתחילים להתרגש 
)ולפעמים - להתייאש(. כדי לחסוך לכם את שלב הייאוש, מגיע שער 

התכנון, ובו:

שאלו את עצמכם את כל השאלות הבסיסיות אודות הטיול, ואנו נעזור לכם למצוא 
את התשובות: מי נוסע, מתי, לכמה זמן, וכמה זה יעלה?

פתחו יומנים ורישמו מה צריך לעשות ומתי.

בחרו את המסלול המתאים לכם בעזרת ארגז הכלים הייחודי שלנו: תרשים זרימה 
)עמ׳ 20(, המסלולים על המפה )עמ׳ 22( ופירוט תמציתי של כל המסלולים )עמ׳ 24(.

עברו על רשימת האתרים הכי טובים בטירול ובאיזור זלצבורג ובידקו אם הם 
מופיעים במסלול שבחרתם, או כיצד ניתן לשלבם במסלול.

עמ' 14-17 1  החלטות   

עמ' 18-19 2  משימות   

עמ' 20-25 3  בחירת מסלול   

עמ' 26-31 4  מיטב האתרים   
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ההחלטה על הרכב הנוסעים ומספרם היא 
אחת ההחלטות הראשונות והחשובות ביותר 
שתקבלו, והיא תשפיע על בחירת מסלול 
הטיול ותכתיב את הזמנת מקומות הלינה 
ואמצעי התחבורה. דירות הנופש באזור )עמ' 
332( מתאימות מאוד למשפחה גרעינית 
)זוג הורים ואחד עד ארבעה ילדים(, אבל 
אם נוסעים בקבוצה גדולה יותר )משפחה 
מורחבת או מספר משפחות( עדיף ללון 
יותר  בבתי ההארחה )עמ' 331(, שם יש 
מקום - ובכל מקרה כדאי להזמין את מקום 
הלינה מוקדם ככל האפשר מראש. לנוסעים 
בקבוצה גדולה כדאי גם להתעניין בשכירת 

מיני־ואן )עמ' 371(.
לקביעת נבחרת הנוסעים תהיה השפעה 
)במיוחד בטיולי  מכרעת על אופי הטיול 
משפחות( ולכן כדאי לתת את הדעת על 
ההרכב המתאים למשפחה שלכם. אולי כדאי 
לצרף כמה משפחות יחד? רעיון נפלא, בתנאי 
שאופי המשפחות וגילאי הילדים דומים - 
כדי שלא תגלו שבני הנוער משתעממים 

אם כבר החלטתם על חופשה בטירול או 
באזור זלצבורג, עברו לסעיף הבא. אם לא 

- חפשו את עצמכם ברשימה הבאה:
למי כן? חבל טירול ואזור זלצבורג, האזורים 
באוסטריה,  ביותר  והמתוירים  היפים 
והן  הן לחופשה משפחתית  שמתאימים 
לטיול־טבע מאתגר. משפחות עם ילדים בכל 
הגילאים, חובבי פולקלור ואמנות עממית, 
גולשי סקי וחובבי שיט, מי שאוהבים ללכת 
ברגל ומי שמעדיפים להתפנק בספא - כולם 

ימצאו כאן את מבוקשם.
אמנם  וזלצבורג  איְנסּברּוק  לא?  למי 
מקסימות, אבל אף אחת מהן אינה מצטיינת 
באווירה של עיר גדולה, כך שחובבי התרבות 

האורבנית עשויים להעדיף יעד אחר.
הערה גיאוגרפית אוסטריה מחולקת למחוזות 
בין  מושלמת  חפיפה  אין  אבל  מנהליים, 
מחוזות אלה לבין אזורי התיירות העיקריים. 
על מנת לכסות את כל העיירות והאתרים 
החשובים בחלק המערבי של אוסטריה, 
המחוזות  את  רק  לא  זה  מדריך  מכסה 
 )Salzburger Land( וזלצבורג )Tirol( טירול
אלא גם מספר אזורים המשתייכים למחוז 
קרינתיה )Kärnten( ולמחוז אוסטריה עילית 

.)Oberösterreich(

החלטות

לאן נוסעים?

מי נוסע?

J

יש מספר דרכים לשלב טיול בטירול או באזור 
זלצבורג בטיול מקיף יותר במרכז אירופה. 
אפשרות אחת, המתאימה למשפחות, היא 
לצאת ממינכן אל היער השחור )ראו מדריך 
היער השחור בסדרת הטיול כבר בפנים(, 
קונסטאנץ  אגם  לאזור  משם  להמשיך 
ולטירות של בוואריה )עמ'  296( ואז לטייל 

ולאן עוד? 

2( או בכל  באוסטריה ההררית )מסלול 
0( ולחזור  טירול ואזור זלצבורג )מסלול 

למינכן. 
אפשרות אחרת, המתאימה יותר למטיילים 
ללא ילדים, היא לשלב את זלצבורג ואזור 
הימים  ארבעת  או   9 )מסלול  האגמים 
הראשונים של מסלול 3( בטיול המתחיל 
ממינכן וכולל את פראג ואת וינה )עמ' 299(. 
ניתן גם לבקר בטירול ו/או בחבל זלצבורג 
)על פי כל אחד מהמסלולים במדריך זה( 
ואז להמשיך לאזור ָאלטֹו ָאדיֶג'ה באיטליה 
)עמ' 301(, ומשם לקלאֶגנפּורט )עמ' 300(, 

לווינה )עמ' 299( וחזרה למינכן.  

תכנון הטיולה™ה ח רכ 
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באטרקציות לפעוטות, והילדים הקטנים 
מתוסכלים שאינם יכולים לעלות למתקנים 

בפארקים המיועדים לגדולים.
יש משפחות שנוסעות בהרכב רב־דורי, 
הכולל סבים, הורים ונכדים בגילאים שונים. 
נפלאה  חווייה  להיות  עשויה  זו  כאן,  גם 
ומגבשת למשפחה המורחבת, אך היא עלולה 
להסתיים במפח נפש אם לא תתנו דעתכם 
מראש לצרכים ולהעדפות השונים של כל 
גיל. בפרק האתרים מופיע סרגל גילאים, 
שיסייע לכם להחליט האם האתר מתאים 

למשפחתכם..
בכל הרכב שתבחרו, זכרו לקיים מראש 
שיחת תיאום ציפיות, ובה תגדירו את אופי 
הטיול המועדף על כל המשתתפים, כדי 
לצמצם במידת האפשר חיכוכים ומחלוקות 

בזמן החופשה.

ובאזור  בטירול  העניין  מוקדי  ריבוי  בשל 
זלצבורג, אין טעם לנסוע לכאן לתקופה של 
פחות מארבעה־חמישה ימים. אפשרות קורצת 
היא לטוס למינכן בטיסת צ'רטר )פעם בשבוע( 
ולבלות בטירול או באזור זלצבורג שישה 
ימים, שעשויים להספיק לחופשה עשירה 
ומלאת־פעילות. עם זאת, כדי להספיק לבקר 
הן בטירול והן באזור זלצבורג, ולעשות זאת 
בנחת ומבלי להיכנס ללחץ, כדאי להקדיש 
לביקור עשרה ימים עד שבועיים ולבחור באחד 
המסלולים המשולבים )עמ' 154(. אם אתם 
מתכננים חופשה ארוכה אף יותר, כדאי לשלב 
את הנסיעה לאזור בביקור באתרים מרתקים 
אחרים מסביב )עמ' 296( או בטיול ארוך יותר 

במרכז אירופה )ראו 'ולאן עוד', עמ' 14(.

לכמה זמן?

שביל ליד הכפר ניֶדרתאי, סמוך למפל שטּויֶּבן )עמ' 249(



תכנון הטיולה™ה ח רכ 

    16 

מסלולים  ארבעה  מוצעים  זה  במדריך 
מומלצים, השונים זה מזה באורכם ובאופיים, 
חמישה מסלולים המיועדים לרוכשי חבילות 
נופש, ושני שילובי מסלולים. כדי לדעת איזה 
מסלול מתאים לכם, עיינו בפרק בחירת 

המסלול )עמ' 20(.

איזה מסלול?

שלושת המצרכים הבסיסיים בסל הטיול 
לטירול ולאזור זלצבורג הם טיסה )ראו עמ' 
370(, רכב )ראו עמ' 371( ומקום לינה )ראו 
עמ' 330(. מארגני חופשות רבים בישראל 
מציעים חבילות )דילים( שכלולים בהם כל 
הרכיבים יחדיו. רכישת חבילה כזו מקלה על 
התכנון ומצמצמת את ההשקעה הנדרשת 
בטיול, אבל עלולה גם לפגוע בחופש שלכם, 
שכן החבילה כובלת אתכם לאזור גיאוגרפי 
אחד למשך כל הטיול. בשל כך, חשוב לוודא 
שמקום הלינה הכלול בחבילה שוכן באזור 
הקרוב לאתרי התיירות העיקריים )ראו מפת 

כל האתרים, עמ' 178(.
מבין ארבעה המסלולים המומלצים בספר 
זה, רק מסלול 1 )מסלול למשפחות באזור 
זלצבורג( מתבסס על מקום לינה אחד ולכן 
עשוי להתאים לבוחרים בחבילת נופש. עם 
זאת, בתת־הפרק שילובי מסלולים ומסלולים 
לרוכשי חבילות נופש )עמ' 154( מפורטים 
לרוכשי  המתאימים  מסלולים  חמישה 

עצמאי או חבילה?

בחורף, בעונת הסקי באלפים )נוב'-אפר'(, 
עיירות רבות בטירול ובאזור זלצבורג מלאות 
וגדושות. היצע המסעדות והבילויים ביישובים 
כמו קיצּביהל, ָמיירהֹוֶפן וֶזֶפלט מגיע בחורף 
לשיאו, וגם המחירים בשמיים. אם אתם 
ממדרונות  תיהנו  סקי  לחופשת  יוצאים 
מרהיבים ומתנאים נפלאים )עמ' 305(, אבל 
נסו להימנע מהגעה בתקופות העמוסות 
מאוד של חג המולד, ראש השנה האזרחית 
וחג הפסחא. מצד שני, אם אינכם מחובבי 
הסקי וספורט החורף, עדיף לבקר באזור 

בעונה אחרת.
ובסתיו  מאי(  אמצע  עד  )אפריל  באביב 
)אמצע ספט' עד סוף אוק'( הנסיעה לטירול 
עלולה להיות בעייתית: אמנם תהנו ממיעוט 
תיירים וממחירים נמוכים יותר, אך ייתכן 
שתקלעו למזג אוויר קר ואפור. למשפחות 
עם ילדים חודשים אלה פחות מומלצים, כי 
הרבה אתרים מפתים )בהם מגלשות־הרים 
ואתרי שעשועים בפסגות ההרים( סגורים 
או פתוחים רק באופן חלקי. באזור זלצבורג 
המצב דומה אך פחות בעייתי, כי ההרים 
גבוהים פחות, הטמפרטורות גבוהות קצת 
יותר ובאתרים רבים מתחילים את הקיץ 

מוקדם יותר.
התקופה המומלצת ביותר לטיול בטירול 
ובאזור זלצבורג היא הקיץ )יוני עד אמצע 
ספטמבר(, כשהכל פתוח ומזמין. אמנם 
ייתכנו גם ימים חמים ואף חמים מאוד, אך 
בהחלט יש סיכוי למזג אוויר אביבי ונעים. 
עם זאת, יש גם ימים שבהם יורדים גשמים 

עזים, בייחוד בשעות אחר הצהריים. 
בשיא העונה אמנם מוצף האזור במטיילים, 
בייחוד במהלך חופשת בתי הספר )בדרך 
כלל תחילת יולי-תחילת ספטמבר(, אבל 
ללחץ  היטב  ערוכים  האטרקציות  ברוב 
ופותחים מגרשי חניה נוספים ועמדות נוספות 
בקופות; כדי לצמצם את העמידה בתורים, 
בקרו באטרקציות מבוקשות בשעות הבוקר, 

מיד עם הפתיחה.
בקיץ מתקיימים בטירול ובאזור זלצבורג 

מפסטיבל  ומגוונים,  רבים  אירועים 
קלאסית  למוזיקה  )עמ' 310(  זלצבורג 
בעמק  והפרות  הבירה  פסטיבלי  ועד 
היכנסו  עדכני,  למידע  )עמ' 245(.  ציֶלר 
לאתרים של לשכות התיירות האזוריות 
 www.salzburgerland.com ,www.tirol.at(
ו- www. salzkammergut.at(. פרטים על 

חגים וחופשות באזור, ראו בעמ' 367.

מתי לנסוע?
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התשובה היא כמעט תמיד כן. רכב פרטי הוא 
הדרך הנוחה ביותר לטייל במערב אוסטריה, 
ברכבת  נגישים  אינם  רבים  מקומות  כי 
והאוטובוסים אטיים ויוצאים בתדירות נמוכה, 
בייחוד בימים שבת וא'. הנסיעה ברכב פרטי 
גם מאפשרת לעצור ולצלם לאורך הדרכים 
הנופיות, בחנויות־האיכרים או בכל מקום 
שמעניין אתכם. רכב פרטי נדרש גם כדי 
להשלים ביעילות את רוב המסלולים הכלולים 
במדריך זה. עוד על שכירת רכב ראו עמ' 371.

רכב פרטי או קרוואן? זו החלטה כבדת 	   
משקל, שתעצב את אופי הטיול שלכם. 

קראו עוד בעמ' 371.
להביא מושבי בטיחות לילדים? דילמה 	   

נוספת שיש לה פנים לכאן ולכאן. קראו 
בעמ' 371 כדי להכריע בסוגיה.

לשכור רכב?

אם יש לכם זמן, הנה כמה דברים ששווה 
לעשות כדי להתכונן לחופשה בטירול ובחבל 
זלצבורג. שום דבר כאן לא חובה, אבל עצות 
אלה עשויות לסייע לכם ליהנות מחופשה 

מעמיקה ומספקת יותר.
ללמד את עצמכם ואת הילדים כמה מלים 	   

בסיסיות בגרמנית )ָאיינץ, ְצָוויי, דָריי...(.
להקשיב לנישואי פיגארו או לקונצ'רטו השני 	   

לקרן במי במול של מוצרט, כדי להכיר 
טוב יותר את הכוכב של זלצבורג.

לצפות בסרט צלילי המוזיקה, כדי לזהות 	   
את המקומות בהם צולם.

אתמול, 	  של  העולם  את  לקרוא   
האוטוביוגרפיה של שטפן צווייג, סופר 
יהודי־אוסטרי שהתגורר בזלצבורג בין 

מלחמות העולם.
לחפש באינטנרנט קטעי וידיאו של הלהקה 	   

 Zellberg Buam העממית  הטירולית 
)זהירות, מידבק! אתם עלולים לפזם 

שירי עם טירוליים כל החופשה(.

להתכונן בבית?  הדילים. אם הזמנתם חבילת נופש, עיינו 
במפה ובטבלה בעמ' 25 לבחירת המסלול 
המתאים לכם לפי מקום הלינה ואופי הטיול. 

טיול ברחובות האלשטאט
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משימות
בין אם אתם מתכננים 
את החופשה באוסטריה 
אם  ובין  חודשים  כבר 
החלטתם על הנסיעה 
ולפי  האחרון  ברגע 
הדיל המשתלם ביותר, 
יש כמה דברים שכדאי 
לארגן מראש. עברו על 
הרשימה להלן כדי לוודא 

שלא שכחתם דבר.

חודשים  ארבעה 
לפני הטיול

הזמנת כרטיסי טיסה
ישירות  טיסות  שאין  מכיוון 
מישראל לזלצבורג ולאיְנסּברּוק, 
מרבית המטיילים הישראליים 
ונוסעים  לאזור טסים למינכן 
משם. לנוסעים בעונת התיירות 
כרטיסי  את  להזמין  מומלץ 
מחירי  כי  מוקדם,  הטיסה 
וטיסות  מאמירים  הטיסות 
הצ'רטר מתמלאות. מידע נוסף 
ראו בפרק מידע שימושי )עמ' 

 .)370

הזמנת מקומות לינה
במלון,  ללון  תבחרו  אם  בין 
בדירת־נופש או בבית־הארחה 
בד־אנד־ברקפסט,   בנוסח 
מומלץ להזמין מקום מראש זמן 
רב מראש, כי מקומות הלינה 
המבוקשים מתמלאים מוקדם, 
מידע והמלצות על מקומות לינה 

ראו בפרק מגורים )עמ' 330(.

ים  חודש־חודשי
לפני הטיול

הזמנת רכב
בטירול ובאזור זלצבורג מומלץ 
להתנייד ברכב שכור. אם יש 
לכם בקשות או צרכים מיוחדים 
כדאי להזמין את הרכב מוקדם, 
כדי לוודא שיהיה במלאי )עמ' 

.)371

בדיקת תוקף הדרכון
לוודא שכל הדרכונים  חשוב 
תקפים לפחות עד חצי שנה 
אחרי הנסיעה. כדאי לעשות זאת 
מוקדם כדי להספיק להאריך 
את תוקף הדרכון או להנפיק 

חדש בזמן.

קניית מפה
אפליקציית  או   GPS-ה לצד 
הניווט, אנו ממליצים לקנות גם 
מפת נייר )עמ' 367(, הן לצורך 
גיבוי במצבים שבהם אין חיבור 
שתוכלו  כדי  והן  לאינטרנט, 
לקבל תמונה מלא של האזור. 

כרטיסים לפסטיבל 
זלצבורג

אם אתם בזלצבורג באוגוסט, 
ואוהבים מוזיקה קלאסית, שווה 
לדאוג מראש לכרטיסים לאחד 
המופעים בפסטיבל היוקרתי 

המתקיים בעיר )עמ' 310(. 
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שבוע לפני הטיול
קניית כרטיסי הנחה

המוצעים  ההנחה  כרטיסי 
בטירול ובאזור זלצבורג עשויים 
לחסוך לכם כסף, ואם תחליטו 
זאת  לעשות  עדיף  לרכשם, 

מראש באינטרנט )עמ' 364(.

טלפון ואינטרנט
כדי לחסוך זמן וכסף, מומלץ 
 Sim בישראל כרטיס  לקנות 
בינלאומי ו/או חבילת גלישה 

)עמ' 366(.

ביטוח נסיעות
הפעילו את ביטוח הנסיעות לפי 
ההנחיות באתר חברת כרטיסי 
האשראי שלכם או רכשו ביטוח 

נסיעות עם כיסוי מקיף יותר. 

הזמנת כרטיסים למופעים 
לצפות  מתכננים  אתם  אם 
או  מחול  תיאטרון,  במופע 
אופרה בזלצבורג או באיְנסּברּוק 
)ראו בילויים, עמ' 308(, מומלץ 
מראש  כרטיסים  ן  להזמי
האינטרנט  אתרי  באמצעות 

המתאימים.

יומיים לפני הטיול
רכישת מט"ח

מומלץ להגיע עם אירו במזומן, 
כי באזורים כפריים רבים לא 
מכבדים כרטיסי אשראי )עמ' 

.)364

צ'ק־אין באינטרנט
רוב חברות התעופה מאפשרות 
לבצע צ'ק־אין באינטרנט. השירות 
ניתן בדרך כלל החל מ־24 שעות 
לפני הטיסה. לפרטים, היכנסו 
חברת  של  האינטרנט  לאתר 

התעופה.

אריזה
אל תשאירו את האריזה לרגע 
להיות  יכול  תמיד  האחרון. 
שיחסר משהו, וכדאי שזה יתגלה 

כשיש עדיין זמן לקנות חדש. 
במזוודות  מקום  השאירו 

למתנות ולקניות.
עיינו בתחזית באינטרנט כדי 

להחליט אלו בגדים לארוז. 
עיינו ברשימת הציוד המומלצת 

תחת מה להביא? בעמ' 368(.

רגע לפני שיוצאים: 
האם זכרתם...

נים 	  הדרכו את  לקחת 
וכרטיסי הטיסה?

להדפיס את הכתובות ופרטי 	 
מקומות  של  ההתקשרות 
הלינה ושל החברה להשכרת 
אותם  לשמור  ו/או  רכב, 

בטלפון הסלולרי?
לוודא שאין איחור בטיסה 	 

שלכם?
לסגור את ברז הגז במטבח?	 
לקחת איתכם את המדריך 	 

הזה?
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מסתדרים 
עם נסיעה ארוכה

 ברכב?

יש לכם
יותר מעשרה 

ימים?
לא

לא

כן

עמ' 162
c 15 יום; מתאים 

לחופשה של 15-16 יום 
)כולל ימי טיסה(.

עמ' 66
c שמונה ימים; מתאים 

לחופשה של 9-10 ימים 
)כולל ימי טיסה(.

עמ' 38
c שישה ימים; מתאים 

לחופשה של 7-8 ימים )כולל 
ימי טיסה(, למשל לטסים 

בטיסת צ'רטר למינכן

כן

מסלול 1 
אזור זלצבורג

למשפחות

מסלול 2 
האלפים של

אוסטריה למשפחות

המסלולים הם ליבו של ספר זה. בחירת המסלול היא הצעד 
החשוב ביותר בתכנון הטיול. 

לבחירת המסלול המתאים לכם, העזרו בכלים הבאים:
בעמ' זה. 1 תרשים זרימה   
עמ' 22-23. 2 המסלולים המומלצים על המפה   
עמ' 24-25. 3 פירוט המסלולים   

בחירת מסלול

מסלול 0 
משולב 

למשפחות
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נוסעים
עם ילדים?

יש לכם
יותר משמונה 

ימים?

אגמים
וגבעות

או
הרים

ומפלים?

לא

לא

הזמנתם
חבילת
נופש?

ראו מסלולים
לחבילות נופש

בעמוד 24

כן

עמ' 164
c 12 יום; מתאים לחופשה 

של 12-14 יום )כולל ימי 
טיסה(.

עמ' 98
c שישה ימים; מתאים 

לחופשה של 7-8 ימים )כולל 
ימי טיסה( , למשל לטסים 

בצ'רטר למינכן.

עמ' 126
c שישה ימים; מתאים 

לחופשה של 7-8 ימים )כולל 
ימי טיסה( , למשל לטסים 

בטיסות צ'רטר למינכן.

הרים אגמים

מסלול 3 
חוויה בחבל

זלצבורג

מסלול 4 
טירול

הקלאסית

לא

מסלול ! 
חופשה מושלמת
 במערב אוסטריה

9 8 7 6 5
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המקומות הכי שווים, האתרים הכי מעניינים, החוויות הכי מלהיבות - בחרנו את כל מה שבשבילו 
שווה להגיע לטירול ולזלצבורג. עבור כל אתר מצויין באיזה מסלולים הוא נכלל, אבל אם בחרתם 

במסלול אחר - אל דאגה. הוספנו הסברים כיצד ניתן לשלב את האתר גם במסלולים אחרים.

המפל הגבוה ביותר באוסטריה מתנפץ בעוצמה אדירה בלב יער ירוק 
מרהיב, והנוף הנשקף מהשביל המטפס לאורכו הוא חגיגה לעיניים. המפל 

נגיש בקלות והביקור בו מתאים לכולם.
שילוב במסלולים אחרים: ניתן לשלב את המפל במסלול 3 אם מוסיפים עוד יום בסוף 
המסלול. המפל מרוחק יותר ממאה ק"מ מאזור זלצבורג או ממערב טירול, ולכן קשה 

לשלבו במסלולים 1,  5,  7 ו-9.

מיטב האתרים

עמ' 226 2 4 6 8 0 ! מפל קריְמל
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הכביש הנופי היפה ביותר באוסטריה ההררית הוא מוקד משיכה הן 
למשפחות עם ילדים )בזכות השלג, מתקני השעשועים והמפגש עם 
בעלי־חיים מקומיים( והן למי שאוהבים לטייל ברגל או באופניים, לצפות 

על הרים וקרחונים נישאים ולהכיר את הטבע מקרוב.
שילוב במסלולים אחרים: לביקור בכביש נדרש יום שלם )או כמעט שלם(, אותו ניתן 
להוסיף למסלולים 1, 4 )אחרי היום הראשון(, 6 ו-8. מסלולי מערב טירול )5, 7( 

רחוקים מדי לשילוב יעיל.

אגם שליו למרגלות הרים נישאים, בתים מעוטרים באדניות פרחים, מכרה 
מלח אפל, היסטוריה של אלפי שנה וסיפור מצמרר על גולגלות - מה 

עוד צריכה עיירה כדי להפוך לאתר תיירות מושלם?
שילוב במסלולים אחרים: האלשטאט מרוחקת יותר ממאה ק"מ מהאתרים העיקריים 
בטירול, ולכן ניתן לשלב ביקור בה במסלולים האחרים רק אם מוסיפים עליהם יום נסיעה 

לאיזור זלצבורג וכן את יום 1 במסלול 1 או את יום 4 במסלול 3.

כביש גרֹוסגלֹוקֶנר

האלשטאט

עמ' 223

1 3 9 0 !עמ' 206

0 3 2
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האגמים הכי־הכי במקבץ האגמים שליד זלצבורג. מים תכולים בוהקים 
משקפים הרים ציוריים, והכל יפה כמו גן עדן. משפחות ייהנו לרחוץ 
באגם או לשוט בו, ואילו לחובבי האתגרים ממתינים קילומטרים רבים 

של מסלולי הליכה ואופניים.
שילוב במסלולים אחרים: אפשר להוסיף למסלולים 6 ו-8 )אם אתם לנים באזור ֶצל 
ָאם ֶזה( או למסלול 2 )אם הילדים לא מתקשים בנסיעות ארוכות( יום הכולל נסיעה 
לאגמים וחזרה )כמאה ק"מ לכל כיוון(. במסלולים האחרים ניתן לשלב ביקור באגמים רק 
אם מוסיפים יום נסיעה לאיזור זלצבורג וכן את יום 1 במסלול 1 או את יום 3 במסלול 3.

1 3 9 0 !אגמי גֹוָזאּו עמ' 213
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קשה לבחור את אתר השיא בעיר שכולה חוויה, אבל אם כבר עושים 
זאת, עדיף ללכת הכי גבוה שאפשר: המצודה הנישאה, בקצה פוניקולר 

מלהיב, היא גם בית־כלא, גם מוזיאון וגם מקום מצוין למשחקי דמיון.
שילוב במסלולים אחרים: ניתן להוסיף יום או יומיים בזלצבורג בתחילתו של מסלול 4 או 
בסופו של מסלול 2, וכך לשלב את המצודה בטיול. מי שלנים בצפון טירול יוכלו לשלב גיחה 
לזלצבורג גם במסלולים  6 ו-8. מסלולי מערב טירול )5 ו-7( רחוקים מדי לשילוב יעיל.

1 3 9 0 !עמ' 273 מצודת הֹוֶהנזלצבורג

בערים רבות יש מדרחוב הומה, רצוף בתים עתיקים מקושטים; אבל רק 
באיְנסּברּוק מתנשאת מעליו חומת הרים אימתנית, שהופכת כל תמונה 

לגלוית־נוף.
שילוב במסלולים אחרים: אם אתם לנים באזור עמק ציֶלר, תוכלו להוסיף למסלול 8 

גם יום באיְנסּברּוק ולבקר במדרחוב. מסלולים 1, 3 ו-9 רחוקים מדי לשילוב יעיל.

2 4 5 6 7 0 !עמ' 285המדרחוב של איְנסּברּוק
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אולמות־ענק, נטיפים וזקיפים יוצרים עולם סוריאליסטי של מראות 
והשתקפויות. גם כשבחוץ קיץ וחם, בפנים נותר הקיפאון. מערת־הקרח 
ָאייסריֶזְנֶוולט )עמ' 188( נגישה יותר ומתאימה יותר למשפחות עם ילדים, 
ואילו באזור דאכשָטיין )עמ' 211( תוכלו לבקר בשתי מערות נוספות, 

קפואות קצת פחות.
שילוב במסלולים אחרים: מערות הקרח מרוחקות יותר ממאה ק"מ מהאתרים העיקריים 
בטירול, ולכן ניתן לשלב ביקור בהן במסלולים האחרים רק אם מוסיפים יום נסיעה לאיזור 

זלצבורג וכן את יום 2 במסלול 1 או את יום 4 במסלול 3.

מערות קרח

על הגבול בין אוסטריה לגרמניה שוכנת פסגה נישאה, המשקיפה לנוף 
פנורמי שאין לו מתחרים. המדרונות הטרשיים והירוקים הם גן עדן למטיילים 

ברגל ולגולשי הסקי כאחד.
שילוב במסלולים אחרים: בצּוְגשּפיֶצה יש פחות אטרקציות לילדים, אבל אפשר בקלות 
להוסיף יום בהר ובסביבתו למסלולים 2, 5 ו-0. ההר ממוקם בקצה המערבי של טירול 

ולכן לא ניתן לשלבו בקלות במסלולים אחרים.

! 0 9 3 1

4 7 !עמ' 256 צּוְגשּפיֶצה
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דמיינו שאתם גולשים במורד הר ירוק, בפיתולים מסמרי־שיער, אבל יכולים 
להאט ולהאץ כרצונכם... במגלשות־ההרים )רֹוֶדלּבאן( הפועלות בקיץ 
בהרים של טירול ואזור זלצבורג יהפוך החלום למציאות. )ראו גם עמ' 362(.

שילוב במסלולים אחרים: את מגלשת־ההרים קארקֹוֶגל )עמ' 215( תוכלו לשלב בבוקר היום 
החמישי של מסלולים 3  ו-!, או ביום השלישי של מסלול 9 )במקום חלק מהביקור 
בזלצבורג(. מגלשת ָמייזיפליֶצר )עמ' 222( משתלבת היטב ביום החמישי של מסלול 8. 
במסלולים 4 ו-7 יהיה עליכם להוסיף יום או חצי־יום כדי לנסוע להֹוך־אימְסט )עמ' 257(.

האוצרות הגדולים, שפרנסו את מערב אוסטריה במשך שנים רבות, 
חבויים עמוק מתחת לאדמה. אזור זלצבורג נודע במכרות המלח שבו, 
בהם אלה של האָליין )עמ' 185( והאלשטאט )עמ' 207(, ואילו בטירול 
הפיקו מן האדמה כסף ונחושת במכרה שוואץ )עמ' 239( וזהב במכרה 
ָהיינֶצנֶּברג )עמ' 245(. ביקור בכל אחד מאתרים אלה עשוי להיות חוויה 

מרתקת לילדים ולמבוגרים כאחד.

מכרות

מגלשות הרים

! 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 6 5 2 1



פסגת קיצשטיינהורן, משיאי הטיול במסלולים 2 ו-6

מסלולים
עמ' 34-37 היום הראשון והיום האחרון   1

עמ' 166-173 ימי טיול נוספים   4

עמ' 38-153 מסלולים מומלצים   2

שילובי מסלולים   3 
עמ' 154-165 ומסלולים לרוכשי חבילות נופש   

עמ' 38-65 אזור זלצבורג למשפחות   1  
עמ' 66-97 האלפים של אוסטריה למשפחות   2  

עמ' 98-125 חווייה בחבל זלצבורג   3  
עמ' 126-153           טירול הקלאסית   4  

עמ' 156 חבילה למשפחות במערב טירול   5  
עמ' 157 חבילה למשפחות בעמק ציֶלר   6  
עמ' 158 חבילה במערב טירול   7  
עמ' 159 חבילה באזור הֹוֶהה ָטאּוֶארן   8  
עמ' 160 חבילה באזור זלצבורג   9  

עמ' 162-163           המסלול המקיף למשפחות   0  
עמ' 164-165           חופשה נפלאה במערב אוסטריה   !  
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מנמל התעופה וחזרה אליו
 A92 מנמל התעופה במינכן יש לצאת לכביש

.)München( לכיוון העיר
בדרך חזרה צאו מכביש הטבעת A99 ביציאה 

 ,)Flughafen( 11 לפי שילוט לנמל התעופה
ולאחר 22 ק”מ )יציאה 6( פנו אל נמל התעופה 

עצמו. 

מסלול 1
ממינכן לֶורֶפן 

h זמן נהיגה: שעתיים
q מרחק: 215 ק”מ

מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד, שעשוי לכלול טיול

מכביש A92 צאו ביציאה 4 אל הכביש המהיר 
A9 לכיוון Salzburg. לאחר כ־11 ק”מ עקבו 

אחר אותו שילוט אל כביש הטבעת A99, אותו 
 A8 תעזבו לאחר כ־27 ק”מ כדי לפנות לכביש

)המשיכו לעקוב אחר השילוט Salzburg(. סעו 
עוד 115 ק”מ ומיד אחרי שתעברו את הגבול 

לאוסטריה פנו ימינה לכביש המהיר A10 לכיוון 
Villach. לאחר 40 ק”מ נוספים צאו ביציאה 43 
.)Werfen( שיביא אתכם לֶורֶפן ,B159 אל כביש

מכיוון שהיום הראשון  במסלול עמוס מאוד, 
עדיף לא להתחיל את הטיול כבר ביום הנחיתה. 

אם תנחתו בצהריים או אחר הצהריים, סעו 
ישירות לצימר והקדישו את הערב להתאקלמות.
á אם תנחתו בבוקר תוכלו לבקר בדרך באגם 
קים )עמ’ 299( שבגרמניה או במפל גֹולינג )עמ’ 

188(, ולהרגיש שאתם כבר בטיול.

מֶורֶפן למינכן
h זמן נהיגה: שעתיים

q מרחק: 215 ק”מ
ניתן ורצוי לבצע את הנסיעה ביום האחרון

היום האחרון במסלול דליל יחסית באתרים ולכן 
ניתן לנסוע מהאָליין ישירות לשדה ולהספיק 

לטיסת לילה. אם הטיסה שלכם מוקדמת יותר, 
אולי תצטרכו לצמצם את תוכנית היום האחרון.

מֶורֶפן )או מהאָליין, בתום תוכנית היום( סעו 
בכביש A10 לכיוון Salzburg ולאחר 40 ק”מ 

פנו לכביש A1 לפי השילוט München )מספר 
הכביש משתנה ל-A8 כשנכנסים לגרמניה(. 

 A99 סעו 118 ק”מ ואז השתלבו בכביש
 Nürnberg/Stuttgart/München לכיוון
Flughafen. המשיכו לעקוב אחר השילוט 

 ,A9 אל הכביש המהיר München Flughafen
וממנו לכביש A92 לנמל התעופה.

היום הראשון והיום האחרון

מפל גֹולינג

פרק זה יספק לכם הוראות מפורטות להשתלבות במסלולים שבמדריך בהגעה מנמל התעופה של 
מינכן, שהוא נמל התעופה בו נוחתים הרוב המוחלט של המטיילים בטירול ובאזור זלצבורג. הפרק 

מסודר על פי סדר המסלולים בספר. 
בתחילת כל תת־סעיף מצויינים מרחק הנסיעה מנמל התעופה או אליו וזמן הנסיעה המוערך )ללא 
עצירות בדרך(. כמו־כן מצוין האם ניתן לשלב את הנסיעה ביום הראשון או האחרון של המסלול )שילוב 
כזה אפשרי כמובן רק אם נוחתים בשעות הבוקר או טסים חזרה בשעות הערב, אבל במקרים מסוימים 
אינו מומלץ בכל מקרה(. לאחר מכן מופיעות הוראות הנסיעה עצמן ואחריהן הערות להשתלבות במסלול 
והצעות לביקור באתרים נוספים בדרך אל אזורי טירול וזלצבורג  או בחזרה מהם )הצעות אלו מסומנות 
באייקון á(. לאחר ההסברים המפורטים עבור המסלולים הראשיים מופיעים גם הסברים מקוצרים 

עבור המסלולים הנוספים והמשולבים.
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מסלול 2
ממינכן לֶזֶפלט 
h זמן נהיגה: שעתיים

q מרחק: 172 ק”מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד, שעשוי לכלול טיול

צאו מכביש A92 ביציאה מס’ 1, אל כביש 
 .Stuttgart/Augsburg לכיוון A99 הטבעת

לאחר 18 ק”מ צאו ביציאה 4 לכביש A96 לכיוון 
Garmisch-Partenkirchen, ולאחר שבעה 

ק”מ נוספים עקבו אחר אותו שילוט וצאו ביציאה 
38 אל Fürstenrieder Straße, שיוביל אתכם  

אל הכביש המהיר A95. לאחר 67 ק”מ מקבל 
הכביש את המספר B2 ולאחר 40 ק”מ נוספים 

הוא נכנס לאוסטריה; המשיכו ישר, ולאחר 
.)Seefeld( תשעה ק”מ תגיעו לֶזֶפלט

מכיוון שהיום הראשון  במסלול עמוס מאוד, 
עדיף לא להתחיל את הטיול כבר ביום הנחיתה. 

אם תנחתו בצהריים או אחר הצהריים, סעו 
ישירות לצימר והקדישו את הערב להתאקלמות.
á אם תנחתו בבוקר תוכלו לבקר בדרך בנקיק 
ּפארטנאך שליד גארמיש־ּפארֶטנקירֶכן )ראו עמ’ 

296(, או בעיירה עצמה.

אם אתם טסים בערב או בלילה, מומלץ מאוד 
לשלב את הנסיעה ביום האחרון של הטיול 

ולצאת מעולמות המים של ֶורְגל לכיוון מינכן. 
 ,München לכיוון A12 לשם כך עלו על כביש

ולאחר 38 ק”מ עקבו אחר אותו שילוט אל 
כביש A8 )שמספרו משתנה ל-A93 כשנכנסים 

לגרמניה(. בהגיעכם למינכן, השתלבו בכביש 
 Nürnberg/Stuttgart/München לכיוון A99

Flughafen והמשיכו לעקוב אחר השילוט 
 A9 אל הכביש המהיר München Flughafen

וממנו לכביש A92, המוביל לנמל התעופה.
אם אתם טסים בבוקר או בצהריים, צאו מֶצל 

ָאם ֶזה בכביש B311 לכיוון צפון, ולאחר 36 ק”מ 
פנו ימינה לכביש B178. סעו 15 ק”מ ואז פנו 
שמאלה לכביש B305, שיוביל אתכם )לאחר 

20 ק”מ( אל הכביש המהיר A8; עלו על הכביש 
לכיוון München והמשיכו לפי ההוראות לעיל.

מסלול 3 

ממינכן לזלצבורג  
h זמן נהיגה: שעה ו־40 דקות

q מרחק: 185 ק”מ
מומלץ לשלב את הנסיעה בתוכנית היום הראשון

מכביש A92 צאו ביציאה 4 אל הכביש המהיר 
A9 לכיוון Salzburg. לאחר כ־11 ק”מ עקבו 

אחר אותו שילוט אל כביש הטבעת A99, אותו 
 A8 תעזבו לאחר כ־27 ק”מ כדי לפנות לכביש
)המשיכו לעקוב אחר השילוט Salzburg(. עם 

חציית הגבול לאוסטריה מקבל הכביש את 
המספר A1, וממנו תוכלו להשתלב בתוכנית 

היום הראשון.
אם אתם נוחתים אחר הצהריים או בערב, בלו 

את הלילה במינכן או בזלצבורג והתחילו את 
הטיול למחרת.

מֶצל ָאם ֶזה למינכן
h זמן נהיגה: שעתיים וחצי

q מרחק: 220 ק”מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד, שעשוי לכלול טיול 

עקבו אחר ההוראות לנסיעה המקבילה במסלול 
2 )לטסים בבוקר או בצהריים; ראו לעיל(.

á אם אתם טסים חזרה בערב תוכלו להוסיף 
לנסיעה טיול באזור אגם קים )עמ’ 299(, או 
באזור ֶּברכֶטסגאֶדן וקן הנשרים )עמ’ 297(.

נקיק ּפארטנאך

מֶצל ָאם ֶזה למינכן
h זמן נהיגה: שעתיים וחצי

q מרחק: 220 ק”מ
ניתן ורצוי לבצע את הנסיעה ביום האחרון
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מסלול 4 

ממינכן לקיצּביהל  
h זמן נהיגה: כשעתיים 

q מרחק: 167 ק”מ
מומלץ להקצות יום נסיעה נפרד או לצמצם את 

תוכנית היום הראשון

צאו ממינכן לכביש A8 )כמו במסלול 1( 
וביציאה 101 צאו ממנו אל כביש A93 לכיוון 

Verona/Brenner/Innsbruck. לאחר 25 ק”מ 
תיכנסו לאוסטריה, ולאחר שישה ק”מ נוספים 

צאו ביציאה 6 לכביש B173. לאחר כק”מ 
פנו ימינה בכיכר, כדי להישאר באותו כביש, 

ותשעה ק”מ אחר כך קחו את הנתיב השמאלי 
ופנו לכביש B178 לכיוון St. Johann. סעו 15 

ק”מ נוספים ואז פנו ימינה לכביש B161 לכיוון 
.)Kitzbühel( קיצּביהל

á אם תנחתו בבוקר תוכלו לבקר בדרך 
בעיירה ָסנקט יוהן ִאין טירול )עמ’ xxx(, וכך 

להספיק יותר ביום הראשון של הטיול עצמו.

מאיְנסּברּוק למינכן
h זמן נהיגה: שעתיים

q מרחק: 200 ק”מ
ניתן ורצוי לבצע את הנסיעה ביום האחרון 

אם אתם טסים בערב או בלילה, מומלץ מאוד 
לשלב את הנסיעה ביום האחרון של הטיול, 

ולנסוע מממכרה הכסף בשוואץ ישירות לנמל 
 A12 התעופה. לשם כך עלו על הכביש הראשי

לכיוון München, ועקבו אחר ההוראות בסעיף 
המקביל במסלול 2 )עבור הטסים בערב או 

בלילה; עמ’ 70(.
אם אתם טסים בבוקר או בצהריים יהיה עליכם 

ללון עוד לילה באיְנסּברּוק. במקרה זה צאו 
 München לכיוון A12 מאיְנסּברּוק בכביש

ועקבו אחר אותן הוראות.

מסלול 5
מנמל התעופה עקבו אחר ההוראות למסלול 

2 )עמ' 70( עד שתיכנסו לאוסטריה, ואז נווטו 
למקום הלינה. מומלץ להקדיש יום נסיעה נפרד.

אל נמל התעופה כדאי לנסוע בסופו של היום 
השישי במסלול, לפי ההוראות המפורטות 

בסעיף המקביל עבור מסלול 2 )לטסים בערב 
או בלילה; עמ’ 70(.

מסלול 6
מנמל התעופה סעו לכיוון קיצּביהל )ראו מסלול 
 A12 4, עמ’ 130(, אבל המשיכו בכביש המהיר

וצאו ממנו רק ביציאה Wiesing( 39(. לאחר 
 Zell am לכיוון ,B181 היציאה פנו ימינה בכביש

Ziller, ונווטו משם אל מקום הלינה. מומלץ 
להקדיש יום נסיעה נפרד.

אל נמל התעופה כדאי לנסוע בסופו של היום 
השישי במסלול, לפי ההוראות המפורטות 

בסעיף המקביל עבור מסלול 2 )לטסים בערב 
או בלילה; עמ’ 70(.

מסלול 7
מנמל התעופה סעו לכיוון קיצּביהל )ראו מסלול 
 A12 4, עמ’ 130(, אבל המשיכו בכביש המהיר
עד איְנסּברּוק )Innsbruck( ומשם נווטו למקום 

הלינה. מומלץ להקדיש לנסיעה יום נפרד.
á אם תנחתו בבוקר תוכלו אולי לשלב ביום 

זה גם ביקור בקּופשָטיין )עמ’ 235( ובטירת 
קּוְפשָטיין )עמ’ 235( המרשימה.

אל נמל התעופה כדאי לנסוע בסופו של היום 
השישי במסלול, לפי ההוראות המפורטות 

בסעיף המקביל עבור מסלול 4 )לטסים בערב 
או בלילה; עמ’ 130(.

העיירה ָסנקט יוהן ִאין טירול

תכנון הטיולה™ה לכ ה טישכ הכ לכ ה יחטכ 
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מסלול 8
מנמל התעופה סעו לכיוון קיצּביהל )ראו מסלול 

4, עמ’ 130(, אבל לפני שתיכנסו לאוסטריה 
 B172 ביציאה 59 ופנו לכביש A93 צאו מכביש

לכיוון Kössen. לאחר 17 ק”מ פנו ימינה לכביש 
B176, ולאחר 18 ק”מ נוספים פנו שמאלה 

לכביש B178 ומיד ימינה לכביש B164. בכביש 
 ,B311 זה המשיכו 36 ק”מ, ואז פנו ימינה לכביש
שיוביל אתכם לאזור ֶצל ָאם ֶזה. מומלץ להקדיש 

לנסיעה יום נפרד, כולל עצירות לצילום ואולי 
לפיקניק לצד הכבישים הנופיים.

אל נמל התעופה כדאי לנסוע בסופו של היום 
השישי במסלול. מֶּברכֶטסגאֶדן סעו צפונה 

בכביש B20, השתלבו בכביש המהיר A8 לכיוון 
München והמשיכו לפי ההוראות במסלול 1 

)עמ’ 42(.

מסלול 9
מנמל התעופה עקבו אחר ההוראות של מסלול 
3 )עמ’ 102( עד זלצבורג, והשתלבו בתוכנית 

היום הראשון. 

אל נמל התעופה נווטו ממקום הלינה לכיוון 
 München לכיוון A1 זלצבורג ואז עלו על כביש

והמשיכו לפי ההוראות למסלול 1 )עמ’ 42(.
á אם אתם טסים חזרה בערב תוכלו להוסיף 

לנסיעה טיול באזור אגם קים )עמ’ 299(, או 
באזור ֶּברכֶטסגאֶדן וקן הנשרים )עמ’ 297(.

מסלול 0
מסלול זה הוא שילוב של מסלולים 2 ו-1, 

ולכן בדרך מנמל התעופה יש לעקוב אחר 
הוראות הנסיעה עבור מסלול 2 )ממינכן 

לֶזֶפלט; עמ’  70(, ובדרך חזרה - אחר ההוראות 
עבור מסלול 1 )מֶורֶפן למינכן; עמ’ 42(.

מסלול  !
מסלול זה הוא שילוב של מסלולים 3 ו-4, 

ולכן בדרך מנמל התעופה יש לעקוב אחר 
הוראות הנסיעה עבור מסלול 3 )ממינכן 
לזלצבורג; עמ’  102(, ובדרך חזרה - אחר 

ההוראות עבור מסלול 4 )מאיְנסּברּוק למינכן; 
עמ’ 130(.

'קן הנשרים' של היטלר, באזור ֶּברכֶטסגאֶדן
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ו
ואגּפלאץ )זלצבורג( 265

ואגָריין 191
ואלָדאּוף, קפלה 238

ואְלך, אגם 134, 173, 234
ואֶסרפאלּבֹוֶדן 221

וֹולפגאנג, אגם 61, 105, 193
וֹולף, נקיק 77, 241

ויזה 367
ִוילד, אגם 253

וילת הקיסר 203
וינה 299

וינְקל, חוף רחצה 167, 200
ֶורְגל, עולם המים של 

237 ,97
ֶורֶפן 47

מגורים 335  
ֶורֶתר, אגם 300

ז
זאֶכר, מלון 300

זאלצֶּברגּבאן 208
זאלצקאֶמרגּוט 104, 193

אתרים 193  
מסעדות 321  

מקומות לינה 336  

זאלצקאֶמרגּוט, מסלול 
אופניים 306

זאנְדווירט, בית הארחה 78
ֶזה־גרּוֶּבה 292

ֶזה־שטראֶסה, טיילת 206
ֶזה־שּפיץ, רציף 242

זֹונּפלאץ, אתר רחצה 194
זיגמּונד, שער 264, 266

זידטירול 301
זיקֶסנהֹוף, מוזיאון אזורי 

בחווה 242
זירת הקרח )קיצשָטייֵנהֹורן( 

220
ֶזל 233

ֶזלֶדן 145
זלצבורג 56, 108, 260

אוכל 313  
אתרי בילוי 310  

מגורים 334  
מסלול הליכה 264  

מסלול הליכה   
למשפחות 262

מסעדות 318  
זלצבורג, מוזיאון 270

זלצבורג, נסיכות־
ארכיהגמונות 348

זלצבורג, קתדרלה 264, 
273 ,265

זלצבורג, תיאטרון עירוני 269
ֶזֶפלט 149, 253

ח
חבל זלצבורג, המוזיאון 

הפתוח של 56, 184
חגים 367

חלון ראווה לטירול 294
חמש אצבעות, נקודת 

תצפית 210
חניה 372

חצר האחוזה, מוזיאונים 201
חשמל 367

)ה(חשמל והקרח, עולם 221

ט
טבע, מוזיאון 54, 264, 279

טֹוֶטה ֶגּבירֶגה )זלצבורג( 205
טוסקנה, פארק 202

טיולים ברגל 304
טיסה 370

טיפים 364
טיֶפנּבאך, קרחון 252

)ה(טירה, מוזיאון 
)הֹוֶהנזלצבורג( 274

טירול, מאכלים אזוריים 313
טירול, רוזנות 349

טלפון 366
ֶטֶננֶגּבירֶגה 215

טָראּון, אגם 168, 200, 201
טָראּונקירֶכן 201

טראצֶּברג, טירה 242
טרקים 304

י
יהודים 342

יּוֶגנדשטיל 358
יודל 359

יּוֶדנגאֶסה )זלצבורג( 265
יין 315

)ה(ילדים, מוזיאון )וינה( 300
ֶינּבאך 83, 243

יעקב הקדוש, קתדרלה 
)איְנסּברּוק( 282, 287

כ
)ה(כלא, מוזיאון 236

כלים סניטריים, מוזיאון 201
כלי נגינה, מוזיאון 197

)ה(כנסייה הֶסרביטית 284
)ה(כנסייה הפרנציסקנית 

276 ,266
כנסיית אֹוְסוואלד הקדוש 

)ֶזֶפלט( 253
כנסיית גבירתנו 

)קיצּביהל( 228
כנסיית האגם 253

כנסיית האוניברסיטה 
283 ,266

כנסיית החצר 
)איְנסּברּוק( 283, 289
כנסיית המנזר )פטרוס 

הקדוש( 266, 275
כנסיית המנזר )שטאמס( 

248
כנסיית הקהילה )ּבאד איְשל( 

203
כנסיית הקהילה )ְגמּונֶדן( 

201
כנסיית הקהילה 

)האלשטאט( 207
כנסיית הקהילה 

)ֶצל ָאם ֶזה( 219
כנסיית הקהילה 

)ֶצל ָאם ציֶלר( 245
כנסיית הקהילה של 
אנדריאס הקדוש 

)קיצּביהל( 228



    378 

אינדקס

כנסיית השילוש הקדוש 269
כנסיית ויטוס הקדוש 235

כנסיית יוחנן הקדוש 
)איְמְסט( 258

כנסיית מיכאל הקדוש 199
כנסיית ניקולאס הקדוש 238
כנסיית סטפנוס הקדוש 300

כנסיית עולי־הרגל מריה 
ֶגרן 297

כנסיית קתרינה הקדושה 
)קיצּביהל( 229

כסף 364, 368
כרטיסי הנחה 364

כרי המרעה, דרך 304

ל
לאֶמר, נקיק 215

לאנְגוויד 220
)ה(לבוש המסורתי 360

ֶלֶבנָהאּוס 291
להאר, פרנץ

וילה ומוזיאון 204  
לֹוֶזר, דרך הפנורמות 115, 

205
לֹויּביְכל, חוף 198

לֹויטאש, נקיק הרוחות של 
254 ,147 ,73

לֹויטאש, פארק חבלים 
255 ,72

ליאופולד, מוזיאון 300
ליכטנשטיין, נקיק 52, 190

ליל הבדולח ראו יהודים 
ויהדות בטירול ובזלצבורג 

354
לימֶּברג, סכר 221

מ
ָמאּוראך 244

מאנייריזם 355
מאסיב 341

מאקראטשֶטג )זלצבורג( 
268

מגדל העיר )איְנסּברּוק( 
286 ,80

מגדניות 328
מגורים 330

מגלשת־הרים ראו רֹוֶדלּבאן
)ה(מוזיאון האזורי 

)מֹונדֶזה( 199
)ה(מוזיאון האזורי,  

)ֶצל ָאם ציֶלר( 245
)ה(מוזיאון העירוני  
)קּוְפשָטיין( 236

 )ה(מוזיאון לתולדות העיר 
)ֶצל ָאם ֶזה( 219

)ה(מוזיאונים, רובע 299
)ה(מוזיקה, ביתן )וינה( 245

)ה(מוזיקה העממית 359
מֹוֶזרּבֹוֶדן 221

מֹוֶזר, סכר 221
מֹונד, אגם 104, 169, 198

מֹונדֶזה 103, 169, 199
מוצרט, וֹולפגאנג 
אמדיאוס 344

בית הולדתו 264, 267,   
278

בית המשפחה 264, 269  
מוזיאון 196  

מוצרֵטיאּום 109, 268  
מוצרטּפלאץ 196, 265

מורנה 341
מושב בטיחות לרכב 371

מזרח חבל זלצבורג
אתרים 185  

מסעדות 319  
מקומות לינה 335  

ֶמֶזרן 254
מחלוקת האינבסטיטורה 

351
)ה(מטבעה של האל, מגדל 

ומוזיאון 239
ֵמי המכשפה, פארק 172, 

233
מיֶטְנוואלד 255

ָמייזיפליֶצר, מגלשת־הרים 
222 ,90

ָמייסקֹוֶגל 222
ָמיירהֹוֶפן 138, 247

מים 315
מינימּונדּוס 301

מינכן 298
מיראֶּבל, ארמון וגנים 264, 

268
מכונית 371
מלונות 331

מלח, כרייה 31, 359
מלחמת הירושה 
הספרדית 352
מלחמת העולם 

הראשונה 353
ֶמנקסֶּברג 267, 278

מסמכים 368
מסעדות 313

מערב חבל זלצבורג 
אתרים 216  

מסעדות 322  
מקומות לינה 337  

מערב טירול
אתרים 248  

מסעדות 327  
מקומות לינה 335  

)ה(מערה הכחולה 76, 258
מערת הממותות 115

מפות 367
)ה(מפקדים, היכל )מינכן( 

298
מצודת המים 235

מצרכים, קנייה 317
מקסימיליאן הראשון 345

ָמָקרטּפלאץ )זלצבורג( 
269 ,264
ֶמראנֹו 301

)ה(מרד הטירולי 353
מרחצאות 361

המרחצאות האלפיניים   
של גאסטיין 88, 117, 217, 

218
מרחצאות הסלעים 120,   

217
מריה־ֶתֶרזֶיין־שטראֶסה 
)איְנסּברּוק( 281, 285

מריונטות, מוזיאון 274
מריונטות, תיאטרון 109

ָמִרֶיינּפלאץ 298
מרכז הקונגרסים 
)איְנסּברּוק( 284

מרכז טירול 
אתרים 238  

מסעדות 325  
מקומות לינה 338  

)ה(מרכז לאמנות )וינה( 300
)ה(מרמיטות, ארץ 247

מרקטּפלאץ )ְגמּונֶדן( 201
מרקטּפלאץ 

)האלשטאט( 206
ָמרקטֶשֶלנֶּברג 184
משקאות קלים 315

נ
)ה(נאוליתית, תקופה 350

נדנדת ענק 259
נהיגה 370

חוקי התנועה 372  
תנאי הדרך 372  

נֹוֶייר ּפלאץ )קָלֶגנפּורט( 300
נֹוישוואְנשָטיין, טירה 296
נֹורדֶקֶטה 140, 284, 291

ניאו־בארוק, סגנון 357
ניאו־גותי, סגנון 357

ניאו־קלאסי, סגנון 356

ניֶדרתאי 71, 249
נסיכות־ארכיהגמונות 

זלצבורג 348
)ה(נפוליאוניות, 

המלחמות 352
נקרות היעלים, שביל 124

)ה(נשים, אי 299
)ה(נשרים, דרך 304

ס
סאן־אֹו־ראָמה, מרפסת 

תצפית 258
סווארֹובסקי, עולמות בדולח 

240 ,150 ,79
סחיפה 341

סימפוניית החושים 237
)ה(סיסֶטרציאני, מסדר 346

סלעים, טיפוס 304
)ה(סלעים, מרחצאות 

217 ,120
ָסנקט גילֶגן 106, 196
ָסנקט גילֶגן, חוף 194

ָסנקט וֹולפגאנג 61, 105, 194
ָסנקט יוהן ִאים ּפֹונָגאּו 

119 ,52
ָסנקט יוהן ִאין טירול 84, 132, 

231 ,172 ,134
ספורט חורף 305

ספורט ימי 307
סקי 305

סקי ָאמאֶדה 306
סתיו של יין, פסטיבל 238

ע
עוגב הגיבורים 236

עלויות 364
עמק הנהר ִאין 
אתרים 238  

מסעדות 326  
מקומות לינה 335   

עמק ציֶלר 306
אתרי בילוי 311   

 דרך הגבהים 135, 246
  מקומות לינה 338

המחלבה האלפינית 247  
פסטיבלים 245  

)ה(עצמות, בית 45, 206

פ
ּפאֶלה טראּפ 284
ּפאֶלה טרּוָאר 284
ּפאֶלה לֹודרֹון 285
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ּפאֶלה פּוֶגר־טאקסיס 284
ּפאסֶטרֶצה, קרחון 124, 224

ּפאס־תּוְרן־שטראֶסה 136
פארטנאך, נקיק 297

פארק אירופה 
)קלגנפורט( 301
פארק חבלים 361
פּוֶגר, שושלת 349

פון ֶארלאך, יוהן פישר 344
פוניקולר 361

פון ָרייֶטָנאּו, וֹולף דיטריך 343
ּפֹוסְטָאלם, כביש 110, 202

פֹורֶדרשטאט 229
פּוש, אגמון )גרֹוסגלֹוקֶנר( 87

פטרוס הקדוש, בית 
קברות 275

פטרוס הקדוש, מנזר 262, 
275

פילצמֹוס, פארק טיפוס 304
ּפיפקאר 87

ְפלאָכאּו 192
ֶּפנֶגלשָטיין, אגם 230

פנורמה־באן 236
)ה(פנורמה, מוזיאון 265, 271

פנורמה־שטראֶסה 
)אינסּברּוק( 231

)ה(פנורמה של טירול 77, 
293 ,140

ֶּפנֶקן 248
פעמון השלום של אזור 

האלפים 74, 254, 293
ְּפפארגאֶסה 203
ְּפֶפרֶדְשֶווֶמה 266

)ה(פרחים, פסטיבל 254
ֶפרָלייֶטן, פארק חיות־בר 

223 ,87
ֶפרן, מעבר־הרים 147

פרנץ יֹוֶזף הראשון 345
)ה(פרנציסקני, מסדר 346

צ
צאֶמר ָקייֶזר, רכס 134

צּוגשּפיֶצה 30, 148, 256
צּוגשּפיֶצה, רכבל 256

צּוגשּפיְצּפלאט 257
ְצֶוולֶפרהֹורן, פסגה 58, 

197 ,103
ְצֶוולֶפרהֹורן, רכבל 197

צֹולדאָנה, עמק 301
צוקים, טיפוס 304

ציפורי־טרף, מופע 
)טירת הֹוֶהְנֶורֶפן( 47, 248

ֶצל, אגם 219
ֶצל ָאם ֶזה 84, 124, 219

אתרי בילוי 312  
מקומות לינה 337  

ֶצל ָאם ציֶלר 138, 244
)ה(צלב הלבן 285

צלילי המוזיקה 362
צמחונים 317

צעצועים, מוזיאון 54, 264, 
276 ,267

צפון־מזרח טירול
אתרים 228  

מסעדות 324  
מקומות לינה 337  

ק
קאֶזְרֶאק, מרכז מידע 121

קאלֶטנּבאך 246
קאּפיֶטלּפלאץ )זלצבורג( 

265 ,262
קאּפיֶטלְשֶווֶמה 265

קאּפרּון 221
קאּפרּון, מערכת סכרים 

ומאגרים 89, 221
קאצּונג, בית 286

)ה(קאראּבינֶיירי, אולם 271
קארסט 342

קארקֹוֶגל 215
קונטרה־רפורמציה 352

קֹוֶּפנּבריֶלר, מערה 114, 212
קּוְפשָטיין 134, 235

קּוְפשָטיין, מצודה 96, 131, 
235 ,134

קֹורטיָנה ד’ָאמֶּפצֹו 301
ָקָטראקט 215
קים, אגם 299

)ה(קימוט האלפיני 342
)ה(קיסר, וילה ופארק 

204 ,112
)ה(קיסר וילהלם, טיילת 217
)ה(קיסר פרנץ יוזף הראשון, 

ספינת הקיטור 193
)ה(קיסר פרנץ יוזף, רמה 

124 ,88
קיצּביהל 91, 133, 228, 306

אתרי בילוי 312  
מסעדות 324  

מקומות לינה 338  
קיצּביהל, מוזיאון 229

קיצּביהֶלר הֹורן 92, 133, 230
קיצשָטייְנהֹורן, פסגה 

220 ,90
קָלֶגנפּורט 300

ֶקלטים 350
)ה(ֶקלטי, מוזיאון 187

ֶקלֶטנּבליץ, מגלשת־הרים 
38 ,65

ֶקלשָטיין, בית 297
קמפינג 333

קן הנשרים 244, 258, 297
ֶקניג, אגם 297

קניות 369
קפיצות הסקי, גבעה 77, 140

קפלת הכסף 290
קרוואן 371

קרחוני, עמק 342
קריְמל, מפל 26, 93, 136, 

226
קריְמל, עולמות מים 93, 227

קרינתָיה, מוזיאון 300
קריֶּפנשָטיין, רכבל 116, 210

קרן זלצבורג לאמנות 363
קרן לודוויג, מוזיאון 300

)ה(קתדרלה, מוזיאון 272
)ה(קתדרלה, רובע 272, 275

קתדרלת פטרוס ופאולוס 
הקדושים 300

ר
ראטָהאּוס גאֶלִרֶיין 

)איְנסּברּוק( 140, 281
ראטָהאּוסּפלאץ 

)קיצּביהל( 229
רובע הקתדרלה 272, 275

רּודֹולף, מגדל 117, 208
רֹוֶדלּבאן 31, 361, 362

רוזנֶּברג, טירה 219
רֹוֶזנגארֶטן, ערוץ 76, 258

רֹויטֶנר, מעבר 277
רומאים 350

רומאֶנסק 354
רֹופאן, רכבל 82, 243

רּוֶּפרט הקדוש 345
רּוֶּפרטינּום 266, 279

רוקוקו 356
ֶרזינֶדְצּפלאץ 265

ֶרֶטנּבאך, קרחון 251
ריד 246

ריד, חוף רחצה 194
ריֶדל, מפעל כוסות־יין 

236 ,94
רכב, שכירה 371
רכבת 370, 372

רכבת הטיולים של הקיסר 
232

רכיבה, בית הספר 

הספרדי 299
רכס הקיסר 170

ֶרֶמרהֹוְפגאֶסה 235
רנסאנס 355
רפטינג 307

ש
שאֶכן, ארמון הציד 296

שאְפֶּברג 60, 195
שאְפֶּברגּבאן 195

שוואץ 239
שוואץ, מכרה הכסף 79, 82, 

239 ,152
שּוּפְלאטֶלר 360

)ה(שור של זלצבורג 274
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250:RAK;p. 251:RAK;p. 252:W-Bested;p. 253:W-Jacquesverlaeken;p. 254t:W-CC-BY-3.0-Piergiuliano Chesi;p. 254b:PD-Fredd0x;p. 255b:Kletterwald 
Leutaschklamm-unknown;p. 255t:RAK;p. 257b:Rodelbahn Imst;p. 257t:W-Nawi112;p. 258:FL CC-BY-2.0-Christian Payer;p. 259:Area 47/www.area47.
at;p. 260:W-Andreas Praefcke;p. 262:W-Herbert Ortner;p. 268:RAK;p. 269t:RAK;p. 269b:Stiftung Mozarteum-Alex Hörner;p. 270:W-MatthiasKabel;p. 

271:PD;p. 272:W-Gryffindor;p. 273:FL CC-BY-2.0-edwin11;p. 274:W-Greymouser;p. 275:FL CC-BY-2.0-Steve Collis;p. 276b:RAK;p. 276t:W-MatthiasKabel;p. 

277:RAK;p. 278:PD-Immanuel Giel;p. 279: Haus der Natur/Kressl;p. 280:W-Ralf Roletschek;p. 282:RAK;p. 285:RAK;p. 286:RAK;p. 287t:W-Andrew 
Bossi;p. 287b:RAK;p. 288:FL CC-BY-2.0-Allie Caulfield;p. 289:PD-Daderot;p. 290:W- DJM;p. 291:RAK;p. 292:RAK;p. 293:Das Tirol Panorama-TLM;p. 

294:W-QEDquid;p. 295:PD-Daderot;p. 296:W-Cezary Piwowarski;p. 297t:W-Vitold Muratov;p. 297b:W-CC-BY-2.5-Ondrej Žvácek;p. 298:W-Rado Bahna, 
2006;p. 299b:W-Xell;p. 299t:FL-Anna;p. 300t:W-User:Hpschaefer;p. 300b:W-Johann Jaritz;p. 301t:PD;p. 301b:FL CC-BY-SA-2.0-Anna Rosa Damiano;p. 

303:Area 47/www.area47.at;p. 304:www.climbers-paradise.com-Barbara Pöll;p. 305:Tirol Werbung/Mallaun Josef;p. 306:TVB Hohe Salve/Hannes 
Dabernig;p. 312:Salzburger Marionettentheater;p. 313t:RAK;p. 313b:Tirol Werbung-Aichner Bernhard;p. 314b:W-Kobako;p. 314t:W-SlartibErtfass 
der bertige;p. 315:Tirol Werbung-Moser Laurin;p. 316:RAK;p. 317:FL CC-BY-SA-2.0-Daniel Stockman;p. 329:RAK;p. 330:W-Andreas Praefcke;p. 

331:RAK;p. 333:W-Christian Philipp/Herzi Pinki;p. 339:W-Christian Philipp/Herzi Pinki;p. 341:RAK;p. 343b:PD;p. 343t:W-Eweht;p. 344:PD;p. 345:PD;p. 

346:PD;p. 347:PD;p. 348:PD;p. 351:W-Sandstein;p. 352:PD;p. 353:PD;p. 355:PD-Daderot;p. 356:RAK;p. 357:RAK;p. 358:PD;p. 359:RAK;p. 360:PD;p. 

361:Alpentherme Gastein;p. 362:PD;p. 363:PD

כל הזכויות שמורות לבעלי זכות היוצרים המקוריות בתמונות, ואין להשתמש בהן בלי הסכמתם המפורשת. תודתנו לבעלי הזכויות שהרשו להשתמש בתמונות 
בספר זה. ברשימה לעיל, האותיות ליד מס' העמוד מציינות את מיקום התמונה בעמוד: t: למעלה; m: באמצע; b: למטה.

© כל הזכויות שמורות כדלקמן: RAK רונן אלטמן קידר, INB משפחת ענבר, Anner ענר קושניר, שאר התמונות: המוסדות ו/או הצלמים המצויינים.
W כל התמונות מ-Wikimedia Commons מוצגות על פי רשיון Creative Commons CC-BY-SA )אלא אם מצויין אחרת(

FL כל התמונות מאתר Flickr מוצגות על פי רשיונות Creative Commons כמצוין ברשימה. להלן סוגי הרשיונות בהם נעשה שימוש, והפניה לנוסח הרשיון:
CC-BY http://creativecommons.org/licenses/by/2.0, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5
CC-BY-SA http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/, 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
CC-BY-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0
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רונן אלטמן-קידר הוא סופר, מתרגם ומדריך טיולים, בוגר תואר שני 
בהיסטוריה ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. מזה שלוש שנים הוא 
מדריך טיולים בעברית ובאנגלית בחברת אינסיידר טורס )הטיולים של 
נדב( בברלין. הוא פרסם רומן )פרפרי כאוס, שופרא, 2000(, ספר שירה 
)סימני נשיכה, הליקון, 2007( ונובלה שראתה אור כספר אלקטרוני 
)חיי יצירה, בוקסילה, 2014(, ותרגם לעברית מדריכים רבים של 
לונלי פלנט ו-Eyewitness, בהם מדריכי גרמניה, אוסטריה וברלין.

רונן מתמחה בהכנת תוכניות ייעוץ אישיות לטיולים ביער השחור ובגרמניה בכלל. ליצירת קשר 
.www.haolam.co.il/170 :הקלידו

תודות
תודה לכל מי שסייעו לכתיבת הספר, אם ברעיונות ובעצות ואם בעזרה פיזית ומוראלית: למשפחות 
ענבר, בן-ליש ואלטמן; לחברים אלכס ליי )Alex Ley(, שלומית לסקי , אלעד בן-דוד ומעין 
מאיר; למרקוס נֹולף )Markus Nolf( שאירח אותי באוסטריה; וכמובן לעינב ולאהד מהוצאת 
שטיינהרט־שרב. תודה מיוחדת לאשתי, אסנת קידר, שתמכה באהבה בכל הנסיעות, החפירות 

באינטרנט ותיקוני הניסוח החוזרים ונשנים. 

על המחבר

ֹאהד שרב

רונן אלטמן קידר

אוסטריה - טירול וזלצבורג - הטיול כבר בפנים
מהדורה ראשונה - תשע"ד

שטיינהרט־שרב מוציאים לאור בע"מ
ת.ד. 8333 נתניה 4250519

www.haolam.co.il
mail@haolam.co.il :דואל

יוצרי הסדרה: ֹאהד שרב ועינב שקד
עיצוב: סטודיו ארטיסטיק

בשער: נוף ברכס הקיסר )ראו עמ' 170(
© שטיינהרט־שרב מוציאים לאור בע"מ 2014. כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, 
להציג, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכאני או אחר - כל 

חלק שהוא מהחומר שבספר זה, ללא רשות מפורשת בכתב מבעלי הזכויות.
™, הטיול כבר בפנים™ ומעודכן כל הזמן™ הם סימנים מסחריים של שטיינהרט־שרב מו"ל בע"מ.

Austria - Tyrol & Salzburg - Ready to Go
1st edition - 2014
ISBN 978-965-420-431-6
© Steinhart Sharav Publishers Ltd 2014
Photographs © as indicated
Maps by David McCutcheon FBCart.S, and Liezel 
Bohdanowicz.
Includes map data  © OpenStreetMap contributors 
(under Open Database Licence)
Relief shading supplied by Geographx NZ

אף שהמחברים, שטיינהרט־שרב, וספקי תוכן אחרים, נהגו בהקפדה סבירה בהכנת ספר זה, 
אין הם ערבים לנכונותו או לשלמותו של המידע בספר, ואין הם מקבלים על עצמם, במידת 

האפשר, כל חבות הנובעת מהשימוש בו.

אהד שרב ויתר על קריירה מרתקת בת שעתיים כעורך דין כדי להתמסר לעבודה המשמימה של 
כתיבה על מסעותיו בחו"ל והוצאה לאור של מדריכי טיולים. בשנות ה־80 של המאה שעברה טייל 
שרב באסיה בשליחות ידיעות אחרונות. כשחזר לארץ כתב את מדריך המזרח הרחוק, שליווה 
ישראלים רבים בטיול הגדול לאסיה. מאז ועד היום הוא מוציא לאור את המהדורה העברית של 
מדריכי לונלי פלנט, Eyewitness ואחרים. כיום מעשירים את טיוליו אשת חיקו מירי וילדיהם 

תואם )15(, נעמה )7(, בן )5( ויותם )5(.



© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.

עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש 
שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, אל 

תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע על אוסטריה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571465
http://www.haolam.co.il/dest/austria



