
ההחלקה במסלול■
 באירופה

חלק הולר הבל
ת: ר עדי מא עמי

 רק אותו גילו רבים שישראלים אירופה, של החורף
 לקבוצה שואבת אבן מהווה האחרונות, בשנים
שת מחיר • סקי חובבי של וגדלה הולכת  ^ סקי חופ

 אתריו • הנופשים מן רבים לטובה מפתיע באירופה
 תיירים לארוח היטב ערוכים באירופה הנודעים הסקי

הספר הדרוש הסקי ציוד כל ולאספקת תי־  לסקי, •ב
 להיות מתחיל לכל מאפשרים שבוע, של במחזורים

שולבות חבילות־תיור • מחליק ונופש. סקי של מ

 — גדולה לעיר סמוך הטבע, בחיק חופשה של
יתרונותיה. כל על

 דוקא הישראלים מגלי□ מיוחד ענין אבל
 שבאוסטריה. טירול בחבל השוכנת בלרמוס,

 הרים נשימה, עוצר בנוף מצטיינת לרמוס
 הם ואגמים עד יערות אותה, מקיפים מושלגים

 יתקיימו בלרמוס שלה. הבולטים הזיהוי מסימני
 מדרון (סקי בסלאלום אירופה אליפויות השנה

 ב־ תתקיים השנה האליפות מתפתל). במסלול
 סקי לאתר נחשבת לרמוס בינואר. 30וב־ 29

 55 ובו מטר, 1,500 שגובהו מעולה, אולימפי
 מסלולי של ק״מ 25ו־ גלישה מסלולי של ק״מ
 לרשות עומדות סקי מעליות 11 מישור. סקי

 בין מקשר אוטובוסים של וצי הגולשים
 היא הרכבלים של המוצא תחנת האתרים.

 נשיאת על המקל יתרון עוד — הכפר במרכז
 לעיירה הגלישה. אתר אל המלון מן הסקי ציוד

העולם, מכל תיירים בארות שנה 70 של מסורת
 למקום. הבאים כל שנהנים הרבה ההנאה ומכאן ,

 של הסקי שאלופי העובדה היא מאוד מובנת
 ימצא הסקי אחרי בלרמוס. מתגוררים אוסטריה

 בריכות בדעתו: שעולה מה כל כמעט התייר
 סאונה, באולינג, אולמות מחוממות, שחיה
 בארים מסעדות, דיסקוטקים, מסג׳, מכוני

 עונת כל במשך פולקלור. וערבי פונדי ארוחות
מסלטון, עוזי מעוף, נציג בלרמוס שוהה הסקי

הבטוח<המםדול
 דאגה של הקלה מהעננה להתעלס אי־אפשר

 יהיה, מה לחו״ל. היוצא הישראלי את שמלווה
 נגדנו... כולו העולם אותנו, יקבל מי נגיע, לאן
 1 צ׳רטר מעוף חברת פתרון. יש — אבל

 נוסעיה לכל הבטוח המסלול את מפעילה
לאירופה. מישראל

 ועד בחו״ל, השהיה כל במשך היציאה, מרגע
 — מעוף של הסקי חבילות הביתה. לחזרה

 במטוסי מתבצעת עצמה הטיסה היטב: תפורות
 מנוסה. ישראלי צוות על־ידי המופעלים החברה

 לנוסעים ממתין באירופה התעופה בנמל
 זה. באוטובוס מעוף. על־ידי חכור אוטובוס

 גם אוטובוס (באותו הסקי. אתר אל הנוסע מגיע
 התעופה). נמל אל החופשה בתום חוזרים
 קבע דרך שוהה למשל, לרמוס, הסקי באתר
 לנוסע לסייע תפקידו אשר החברה, נציג

 ללכת לאן יודע הוא רגע. מכל להנות מישראל
 מתי הדרוש כל את מקבלים איפה לחזור, ומתי

 לטייל כדאי ולאן הסקי שעורי מתקיימים
 המעניינים הבילויים על ממליץ הוא בסביבה.
 בשעורי מתורגמן משמש ואפילו בערבים

לבד. לא עף־פעם אתה — בקיצור הסקי.

הסביר המחיר
 האחרונות בשנים ומתנפצת שהולכת אגדה עוד
 שיודע מי הסקי. חופשות יוקר אגדת היא

 מחיר כי בנקל מגלה חשבון. מעט לעשות
 על־ מוצעת שהיא כפי באירופה, חופשת־סקי

 הוא הסביר המחיר כלל. יקר אינו מעוף. ידי
 לאפשר כדי החופשה. למתכנני המרכזי הבסיס

 מטעמו לטעום האפשר ככל רבים לישראלים
 הנאה מהשלג ולהנות האירופי החורף של

 ביותר המבוקשים הסקי מאתרי אחד שלמה.
 של הסקי חבילות כל שבאוסטריה. לרמוס הוא

 החופשה. עלויות כל את כוללות בלרמוס מעוף
 ועד הטיסה מכרטיס !בדרך הפתעה שום אין

 לאתר, הנסיעות ועד הסקי מציוד במלון, לשהיה
 מיגוון גם תוספת. שום ללא במחיר״ כלול הכל

 אחד לכל ומאפשר במיוחד, רחב ההצעות
 כי לציין ראוי לו. המתאימה החופשה את לבחור

 סקי חופשת של שילוב למצוא ניתן ההצעות כין
 סקי חופשת ,שונות בארצות בילוי עם

 באנגליה, טיול — ואחר־כך באוסטריה,
 ללא כמובן. זאת. מלונדון. לארץ וחזרה למשל,

תוספת־מחיר.

מחיר חבילה סוג מלוך מחיר חבילה סוג מלון
$ 710 £ כוכבים 5 8 67א ראשונה דרגה
8 530 8 8 575 8
$ 665 כוכבים 4 8 650 £ תיירות דרגת
$ 490 8 8 550 8
8 635 £ כוכבים 3 8 550 £ פנסיון
$ 460 8 8 450 8

כוללת: 8 חבילה :כוללת חבילה
'א ת — מינכן - ת״א טיסה • ת״א — מינכן — ת״א טיסה •

ובחזרה. לאתר התעופה מנמל הסעה י ובחזרה. לאתר התעופה מנמל הסעד •
בוקר. וארוחת לינה בסיס על מלון ימים 7 • בוקר. וארוחת לינה בסיס על מלון ימים ־ •

תאונות וביטוח מיטען ביטוח רפואי ביטוח • פס סקי ימים 6 •
סקי. סקי. ציוד ימים 6 •

סקי. תאונות וביטוח רפואי ביטוח מטען, ביטוח י

־\ל^שרן_לחופשה
 איכותם ונודעים. רבים סקי אתרי באירופה יש

 רמת על־פי ניקבעת האתרים, של ומשיכתם
 מה הנופש. לרשות מעמידים שהם המיתקנים

 המדרונות. מספר הרכבלים, מספר הוא שקובע
 לרמות המדרונות התאמת ואורכם. תלילותם
 בעונה הימים מספר הגולשים, של השונות
 ואפשרויות נוחה גלישה מתאפשרת שבהם
 מעוף, ק^>.5X1 8£ סקי( של יום לאחר הבילוי
 זה. בנושא אנשיה שצברו הרב לנסיון הודות
 הטובים האתרים את מישראל לנופשים מציעה

ושווייץ. אוסטריה של

איגד□.  אינסברוק,
□ מו ד ל

 שבאוסטריה. טירול חבל בירת היא אינסברוק
 4 נערכו בה אולימפית. סקי עיר זוהי

 אתרי 5 מצויים בה אשר חורף, אולימפיאדות
 מעליות 100־מ יותר בה יש הרמות. לכל סקי
 בה ומתקיימים מנוסים סקי מדריכי 100־כ סקי,

 לאתרי הגישה סקי. שעורי של רבות עשרות
 אוטובוסים שרות באמצעות מאוד, נוחה הסקי
 גם הסקי. אתרי אל שבאזור המלונות מן קבוע

 במיוחד. נעימות באינסברוק הבילוי אפשרויות
 מסעדות, חנויות, ומענין, עתיק רובע בה יש

 ערבי בה מתקיימים ודיסקוטקים. בארים
 בה יש אופרה. והצגות קונצרטים פולקלור,
 הטיול ומסלולי אלפיני גן־חיות מוזיאון.

 הנופשים. את אליהם מושכים שבסביבתה
 נסיעה דקות 15 במרחק קטן, כפר הוא איגלס

ניפלא שילוב מאפשרת בו השהיה מאינסברוק.

 היתר, בין דבר. בכל מעוף נוסעי לרשות העומד
 וברגל, ברכב באזור, סיורים עבורם מארגן הוא

 שכדאי מכס פטורות חנויות על להמליץ ויודע
 חורף מחופשת היטב להנות יכול בהן.כך, לבקר

 לא אך סקי. עושה שאינו מי גם כהלכה מאורגנת
 סקי חופשות 13 מציעה מעוף באוסטריה. רק
 מעוף שמציעה הסקי אתרי בשווייץ. •גם

 מוריץ, סן בעולם: המפורסמים מן הם בשווייץ
 וונגן. אנגלברג, גרינדלוואלד, פלימס, האבוס,
 של מאלה יותר מעט יקרים אלה אתרים

במיוחד. נעימה בהם השהיה אך אוסטריה.

שוו־־וצר■ שעון כמו
 יוצאות אירופה של הסקי לאתרי מעוף טיסות

 לעובדה ראשון. יום בכל שווייצרי. שעון כמו
 לסקי בתי־הספר כל כי רבה, חשיבות נודעת זאת

 ימים 6( בשבת ומסתיימים שני ביום ניפתחים
 אף לכן מפסיד אינו במעוף הנוסע בשבוע).

 יום מדי• ממריאים מעוף מטוסי סקי. שעור
 אין מאוד. נוחה שעה בבוקר. ו0.30ב־ ראשון

 להתחלת עייף ולהגיע יום מבעוד לקום צורך
 מכל אליה להגיע שאפשר שעה זוהי החופשה.

 לארץ החזרה גם מרובה. בנוחיות בארץ מקום
 — הצהריים אחרי של הנוחות בשעות נעשית

 לאתר ההגעה בחו״ל. חופשה יום עוד של רווח
 הנסיעה זמן כאשר הצהריים. אחרי היא הסקי

 הוא למשל, ללרמוס. התעופה מנמל המירבי
 האוטובוס מחכה התעופה בנמל וחצי. כשעה

 לערוך ניתן כך מעוף. מטוס של להגעתו עד
 מדריך (שהוא מעוף נציג בלוית ראשון סיור

 בכל להצטייד ואף ההגעה, ביום כבר מוסמך!
 למחרת, הבא. היום של לשעורי^זסקי הדרוש

 הציוד כל עם הישראלי הנופש מוכן שני, יום
 חופשה מתחילה ובכך לסקי, הספר בית לפתיחת
הנאות. שופעת


