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נופש

 קייץ חופשת לבלות תוכלו באוסטריה
 נעים ובאקלים קסומים בנופים נפלאה

 איזורי את אוהבים אתם אם ונוח.
 מציעה אוסטריה — והנהרות האגמים

 באיזור ציוריים נופש אתרי לכם
 באיזורים הדנובה, לאורך או זלצקמרגוט
 ואם ופרחים. בירק טבולים פסטורליים

 תוכלו - בהרים מנוחה מעדיפים אתם
 או טירול בחבל כלבבכם מקום למצוא

 ואיזור איזור בכל האוסטריים. באלפים
 ופינות נופש אתרי תמצאו באוסטריה

מלאה. בהנאה חופשה לבילוי חמד

 ימים 7 של לשהייה המחירים
פנסיון חצי בסיס על
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תרבות
 המוסיקה, — אוסטריה של התרבות חיי

 זלצבורג ופסטיבל התיאטרון האופרה,
 תרבות שוחרי אליהם מושכים — הנודע

 התרבות סיורי בתחום תבל. קצוי מכל
 :למשל ומגוון, רב ההיצע

 לינה בסיס על ימים 4 של שהייה — וינה
 הצגת סיור, יום חצי כולל בוקר, וארוחת

 באזור וביקור ערב ארוחת תיאטרון,
 שלו. היין בבתי הנודע הוינאי גרינצינג

ס^.8 1790מ-. החל
 / ימים ארבעה של שהייה — זלצבורג
 בוקר, וארוחת לינה בסיס על לילות שלושה

 ערב או צהרים ארוחת סיור, יום חצי כולל
 ״וינקלך״ בקפה ועוגה קפה טיפוסית,

 משקה, כולל לקאזינו כניסה הנודע,
.2ט\5 2,450-. במחיר

טיולים
 ההסטוריה ואת אוסטריה של נופיה את

 מקרוב להכיר אפשר שלה המענינת
 שונים, במסלולים הנערכים בטיולים

למשל:
 ביקורים היתר בין הכולל ימים 5 בן טיול

 אינסברוק קלגנפורט, גראץ, בוינה,
 פנסיון). (חצי 3130מ-. החל וזלצבורג.

 נופש ימי 7 הכולל יום 11 בן טיול
מלא). (פנסיון4ט5 7,390-. במחיר בקיצביהל

מרפא
 מוניטין יצאו אוסטריה של המרפא לאתרי
 לטיפול הנזקקים אנשים כולו. בעולם
 ולהנות לנוח המעונינים ונופשים רפואי

 מקומות של הייחודיות המרפא מסגולות
שנה. מדי אליהם נוהרים אלה

 יום 21 של לשהייה המחירים
רפואי: טיפול בולל פנסיון) (חצי
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וסע טוס
 ימים 8ל־ רכב שכירת הכוללת תוכנית

 מלון ובתי קילומטרים, הגבלת ללא
 בוינה, פנסיון, חצי בסיס על לילות 7ל־

וזלצבורג, אינסברוק קלגנפורט, גרץ,
ס^.8 4,000מ-. החל

אוסטריה, של והקייט הנופש אתרי על ופרטים חוברות לקבלת
:אל או שלכם הנסיעות סוכן אל לפנות נא
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האוסטרי. התיירות משרד נציגות


