
נופש מקופלות
ת אינסוף לכם מציעה אוסטריה שרויו  לבילוי אפ

שת  בנופם המצטיינים נודעים נופש אתרי קיץ. חופ
 בהרי הדנובה, לאורך זלצבורג, במחוז ובאקלימם

 באוסטריה איזור בכל האגמים. באיזורי או טירול
ולטיולים. למנוחה חופשה, לבילוי פינות־חמד תמצאו

 למים 7 של לשהייה המחירים
פנסיון חצי בסיס על

מרפא אתרי
ה של המרפא אתרי הם מושבים אוסטרי  תיירים אלי

 לטיפול הנזקקים אנשים - העולם רחבי מכל ונופשים
ת לנוח המעוגיגים וכאלה מעולה רפואי ת ולהגו  מסגולו

ת המרפא חודיו ה. מקומות. של היי אל

 פנסיון) (חצי יום 21 של לשהייה המחירים
רפואי טפול כולל
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תרבות סיורי
 תוססים תרבות חיי אוסטריה מציעה התרבות לשוחרי
מי אירועים של ושפע ומגוונים  התיאטרון בתחו

והמוסיקה.
 וארוחת לינה בסיס על בוינה ימים 4 של שהייה - וינה

 ערב ארוחת תיאטרון, הצגת סיור, יום חצי כולל בוקר,
 שלו היין בבתי הנודע הוינאי גריגצינג באזור וביקור

..0115 ו540מ־ החל
 על לילות שני / ימים שלושה של שהייה - זלצבורג

 סיור, יום חצי כולל בוקר, וארוחת לינה בסיס
.20115 565 מ־ החל

טיולים
 ואת אוסטריה של נופיה את מקרוב להכיר שרוצה ומי

ה ת יוכל שלה המרתקת ההיסטורי שו  אם זאת לע
 לו הרצוי במסלול המאורגנים, הטיולים לאחר יצטרף

אותו. והמעניין

תר בין הכולל ימים 5 בן טיול  גראץ, בוינה, ביקורים הי
מלא). (פנסיון .0115 2770מ־ החל וזלצבורג. קיצביהל

 גמונדן, או בקיצביהל נופש ימי 7 הכולל יום 12 בן טיול
מלא). (פנסיון $2ט^ 6050מ־ החל

ה של והקייס הנופש אתרי על ופרטים חוברות לקבלת  נא אוסטרי
ת סוכן אל לפנות אל: או שלכם הנסיעו
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