
מיוחד לחברי לשכת המהנדסים, האדריכלים 
והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל

7 ימים, 6 לילות | יציאה 8-14.7.20

מחיר לחבר/ת לשכה

$1,079
לאחר קיזוז 600 כוכבים

מחיר לחבר/ת מועדון תרבות

$1,154
לאחר קיזוז $75 סבסוד מועדון

מחיר בן/בת הזוג

$1,229
 המחירים הם לחברי הלשכה אשר ששילמו את דמי החברות לשנת 2020 ולהם יתרת כוכבים.

המחירים לאדם בחדר זוגי.

לפרטים ולהרשמה - לשכת המהנדסים והאדריכלים

אושרית יפרח: oshrit@aeai.org.il | טל׳: 03-5205821 | פקס: 03-5272496

סמינר מקצועי-הנדסי באוסטריה וחבל הטירול
בטיסות 

זלצבורג וגני מיראבל  
וינה  

קרחון גרוסגלוקנר  
אגם וולפגאנג  
מפלי קרימל  

עיירות הסקי  
קניון זיגמונד-תון  

מינכן וגני נימפנבורג  



לפרטים ולהרשמה - לשכת המהנדסים והאדריכלים
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 ההתקשרות של המשתתפים היא מול חברת אשת טורס בלבד, ללשכה אין בנושא שום אחריות.
יתכנו שינויים בלו"ז הסיורים ובתוכנם.

יום 1: תל אביב - וינה
ניפגש בנמל התעופה בן גוריון לטיסה ישירה לוינה, בירת אוסטריה. לאחר הנחיתה נצא 
לסיור מקיף בוינה, עיר הבירה של אוסטריה. במהלך הסיור נראה את קתדרלת סנט סטפן, 
את בניין העירייה ואת בניין הפרלמנט, נמשיך לגן העיר, נראה את ארמון הופבורג ואת 
כיכר האופרה. נבקר באנדרטה לזכר השואה ונשמע את סיפורה של הקהילה היהודית 

שפיארה את העיר לאורך ההיסטוריה. בתום הסיור נמשיך למלוננו.

יום 2: זלצבורג - חבל טירול
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור בזלצבורג עיר הולדתו של מוצארט. נטייל בגני ארמון 
מיראבל )Mirabel( המטופחים, בין הפסלים והמזרקות ונשוטט בסמטאות העיר השלווה 
ובמדרחוב שוקק החיים. נמשיך דרך הכיכרות היפות של העיר ונראה את הקתדרלה 
העתיקה. המעוניינים יוכלו להצטרף )בתוספת תשלום(, לסיור בגני ארמון הלברון ומופע 

המזרקות המהנה. בתום הסיור ניסע למלוננו בחבל טירול. 

יום 3: מפלי קרימל 
נצא ליום סיור במפלים הגבוהים באוסטריה – מפלי קרימל )Krimml(. בדרך נעבור דרך 
הנופים הירוקים של הרי טירול, דרך אגמים וכפרים ציוריים. עם ההגעה למפלים, נצא 
לסיור רגלי קצר הכולל תצפית מרהיבה על המפלים העצומים שמימיהם ניתכים בעוז 
מגובה של 380 מ'. בחלקו השני של היום נגיע לביקור מקצועי במפעל B.M.W. לינה 

באיזור חבל טירול.

יום 4: גרוסגלוקנר וקרחון הפעמון
לאחר ארוחת הבוקר נצא לכבוש את פסגתו של הר גרוסגלוקנר )Grossglockner( – ההר 
הגבוה ביותר באוסטריה. ניסע דרך הכביש האלפיני החוצה את רכס ההרים ונחשב בעיני 
רבים לאחד מהכבישים היפים באירופה. נגיע לתצפית הקיסר פרנץ יוזף ושם נראה את 
קרחון הפעמון, הגולש לעמק תחתיו מגובה של 4,000 מ'. בחלקו השני של היום נגיע 

VERBOUND לביקור בתחנת הכוח

יום 5: מינכן
את היום נקדיש לטיול בעיר מינכן, עיר הבירה של מחוז בוואריה הסמוך לאוסטריה. נתחיל 
בסיור בגני ארמון נימפנבורג הבנויים בסימטריה ומקיפים את הארמון הנאה העומד במרכז 
הגנים. נמשיך למרכז העיר ונראה את בית העירייה, את הכיכר המרכזית ואת מגדל השעון. 
נמשיך לשדרות מקסימיליאן, השדרה המרכזית של מינכן ונראה את הארמון המשמש 
כפרלמנט של מחוז בוואריה. בתום הסיור נשוב למלוננו. בשעות הערב, המעוניינים יוכלו 

לצאת )בתוספת תשלום( לערב פולקלור.

יום 6: זלצקמרגוט ואזור האגמים
 .)Salzkammergut( לאחר ארוחת הבוקר נצא לטיול מקיף באזור האגמים – זלצקמרגוט
לפני כן נשלים ביקור מקצועי אחרון במפעל היצור של TIROL MILCH. נתחיל בסיור 
בעיירה סנקט גילגן )Sankt Gilgen( על גדות אגם וולפגאנג )Wolfgang(, מהאגמים היפים 
ביותר באוסטריה. לאחר מכן, נמשיך לעיירה סנט וולפגאנג בה נערוך סיור מודרך ונתרשם 
מהטבע הסובב אותנו. המעוניינים יוכלו לצאת )בתוספת תשלום( לשייט מהנה על האגם. 
נסיים בעיירה האלשטאט )Hallstatt( אשר הוכרזה על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית, 

בה נתרשם מהמראה עוצר הנשימה של העיירה הצופה אל האגם למרגלות הצוקים. 

יום 7: עמק ואכאו: מנזר מלק - וינה - תל אביב
נצא לסיור בעמק ואכאו )Wachau( המושך אליו תיירים רבים לאורך השנה הודות למנזרים, 
טירות ומבצרים עתיקים השוכנים לאורכו. העמק ידוע כאזור גידול הכרמים של אוסטריה 
ודרכו זורם נהר הדנובה המרהיב. נעצור לביקור באחת האטרקציות המפורסמות של 
העמק- מנזר מלק )Melk(. לאחר מכן, נמשיך לביקור באחת העיירות הפסטורליות שעל 
נהר הדנובה ולאחר מכן נמשיך בנסיעה לכיוון שדה התעופה הבינלאומי של וינה לטיסה 

חזרה לתל אביב. 

הערות
· תוכנית הטיול מתארת את האתרים בהם נבקר, אך לא את סדר הביקורים או 	

כיוון הנסיעה.

המחיר כולל
· טיסות הלוך ושוב תל אביב - וינה	
· אוטובוס תיירים נוח וממוזג	
· לינה בבתי מלון מדרגת תיירות טובה 	
· מדריך טיולים ישראלי מצוות "אשת טורס" 	
· כלכלה: חצי פנסיון. 6 ארוחות בוקר + 6 ארוחות ערב	
· כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול	
· טיפים לנותני שירותים מקומיים: נהג	

המחיר אינו כולל
· ביטוחים	
· הוצאות אישיות	
· מס לינה )במידה וקיים- תשלום ישירות בבית המלון(	
· סבלות	
· טיפ למדריך הישראלי )מקובל לתת 4 אירו לאדם ליום(	


