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אנטליה
צבר: יציאה ב־4 בנובמבר, מ־

265 דולר לאדם כולל טיסות, 
4 לילות על בסיס הכל כלול, 

מיסים והיטלים. המחיר לאדם 
בחדר זוגי ושני ילדים עד 

גיל 12.
יוסי טורס: ליוצאים בנובמבר, 

טיסה + 4 לילות באמצע 
השבוע בקלאב "פנטזיה" 
5 כוכבים על בסיס "הכל 

כלול", תעלה 339 דולר לאדם 
בחדר זוגי.

איסתא: יציאה ב־25 בנובמבר, 
טיסה + 4 לילות בקלאב 

"ריקסוס בלדיבי" 5 כוכבים 
DLX, "הכל כלול", 319 דולר 

לאדם בחדר זוגי.

ורנה
יוסי טורס: ליוצאים בנובמבר, 

טיסה + 4 לילות במלון 
"אינטרנשיונל" 5 כוכבים, על 
בסיס פנסיון מלא, 299 דולר 

לאדם בחדר זוגי.
נופש ישיר: יציאה ב־25 

בנובמבר, טיסה + 4 לילות 
במלון "אסטרה" 4 כוכבים, 

על בסיס חצי פנסיון + קזינו 
במלון, תעלה 299 דולר לאדם 

בחדר זוגי.

מדריד
גוליבר: טיסת אל על בכל 

יום חמישי או שישי בנובמבר, 
 Abba 3 לילות במלון

Madrid )4 כוכבים(, על 
בסיס לינה וארוחת בוקר, 626 

דולר לאדם בחדר זוגי.

סביליה
צבר: יציאה ב־8 בנובמבר, 

מ־699 דולר לאדם. החבילה 
כוללת טיסות, 4 לילות במלון 
4 כוכבים, לינה וארוחת בוקר.

רומא
יוסי טורס: טיסה בישראייר 
ב־11 בנובמבר וחזרה ב־14 
בנובמבר. 230 דולר לאדם.

איסתא: יציאה ב־25 
בנובמבר, טיסה + 3 לילות 

במלון "קסקינה פאלאס" 
3 כוכבים, על בסיס לינה 
וארוחת בוקר, תעלה 499 

דולר לאדם בחדר זוגי.

פריז
נופש ישיר: יציאה ב־25 

בנובמבר, טיסה + 3 לילות 
במלון "גלזגו" 3 כוכבים, 
לינה וארוחת בוקר, תעלה 
599 דולר לאדם בחדר זוגי.

תאילנד
צבר: יציאה ב־19 בנובמבר, 
מ־1,797 דולר לאדם. טיול 

מאורגן כולל טיסות, 13 
לילות על בסיס חצי פנסיון, 

מיסים והיטלים.

דילים
הכי חמים

"תיירות היום" מזמין אתכם 
 לשאול ולהציע רעיונות למדור

 אנחנו נשתדל להיענות:
ilang@israelhayom.co.il 

ליאת בן צור

כמעט לכל חובב סקי יש אתר 
הטוב  שהוא  נשבע  שהוא 
אל  כמו  אליו  חוזר  והוא  ביותר, 

אתג אתרים  שאוהבים  יש  ־מגנט. 
־ריים, יש שחשובה להם פעילות לי
רומ אתרים  שמחפשים  ויש  ־לדים, 

אופציות  מספר  לפניכם  כאן  נטיים. 
שאולי יתאימו לכם.

האתר הרומנטי ביותר
ייראה  תגיעו  שאליו  סקי  אתר  כל 
רומנטי, פחות או יותר, אם יש לו אופי 
זאת,  ובכל  טיפוסית.  סקי  עיירת  של 
אחת הפינות הרומנטיות והיפות שיש 
קמפיליו  די  מדונה  הסקי  עיירת  היא 
זה  איטליה.  שבצפון  טרנטינו  במחוז 

וב המצוין  האיטלקי  באוכל  ־מתחיל 
איטל לזה  תוסיפו  המתנגנת.  ־שפה 

קים נחמדים המזכירים באופן מדהים 
וקיבלתם  הישראלית,  המנטליות  את 

אווירה חמה ומסבירת פנים.
מדונה די קמפיליו ממוקמת בעמק 

ונעי קטנה  עצמה  העיירה  ־אינטימי. 
סיבוב  כך שכבר אחרי  במימדיה,  מה 
בעיירה  בבית.  תרגישו  במרכזה  אחד 
מסעדות משובחות, חנויות ציוד סקי, 
שני מועדוני לילה שווים - אחד בולט 

במיוחד ZANGOLA - ובוטיקים.
ק"מ  מ־90  מורכב  הסקי  אתר 

שלו בין  המפוזרים  מסלולים  ־של 
 groste, cinque lagi, אזורים:  שה 
נמצא  מהם  שבאחד   ,pradalago
שעליו   Tre־Tre המפורסם  המסלול 

בעו הגולשים  טובי  וגלשו  ־התחרו 
באתר  נחשבות.  תחרויות  במספר  לם 
הגלישה.  רמות  לכל  מסלולים  מבחר 

־למומחים שביניכם חשוב לדעת, שא
לעיירה  עד  היום  בסוף  לגלוש  פשר 
נוחה  למסלולים  הגישה  גם  שבעמק. 
במיוחד, אין צורך בנסיעה באוטובוס. 

הכל קרוב!
www.infotrentino.com

האתר האתגרי ביותר
־שאמוני, עיירת סקי מפורסמת בצ

 Mont רפת, נמצאת לרגלי ההר הלבן
Blanc. היא נמצאת בצומת דרכים בין 

ההג דרך  ושווייץ.  איטליה  ־צרפת, 
עה הנוחה ביותר היא בטיסה לז'נבה. 
שאמוני היא לא ממש עיירה, ואפילו 

־יכולה להיחשב לעיר בסדר גודל יש

חנויות, מסע היא מלאה  ככזו  ־ראלי. 
דות, בתי קפה ובתי מלון.

אתר זה מתאים לאוהבים טבע פראי 
כאתר  זה  באתר  בחרתי  מסודר.  ולא 
האתגרי משתי סיבות עיקריות: האחת, 
מסלולים  יצרו  קיצוניים  גובה  הבדלי 
יותר למתקדמים.  תלולים המתאימים 
הם  בשאמוני  המסלולים  רוב  שנית, 
לע־ לא  דואגים  ובכוונה   ,off piste

בור עליהם עם חתולי השלג כדי לא 
לקלקל את האופי הפראי. דרכי הגעה: 
טיסה לז'נבה ומשם יש להמשיך ברכב, 

ברכבת או באוטובוס.
www.chamonix.fr

האתר הצעיר ביותר
סנט. אנטון – האתר האוסטרי הזה 
והצעירים  הצעירים  של  מעוזם  הוא 
ומכאן  לרגל,  אליו  העולים  בנפשם 
שתמצאו שרוב הגולשים באתר זה הם 

סנובורדיסטים, באופן טבעי.
מהשמ־ הם  כאן   Apre־Ski  חיי

אוסטריה.  באתרי  שראיתי  יותר  חים 
גול שוקקים,  פאבים  מלאה  ־העיירה 

)למה  סקי  ובחליפות  סקי  בנעלי  שים 
לבזבז זמן בלהחליף בגדים?( עד שעות 

־הערב המאוחרות. מועדוני הלילה פו
לפ־  1 בשעה רק  שעריהם  את   תחים 

נות בוקר.
אינו  הטירול  בהרי  שנמצא  האתר 

־גבוה, ולכן מומלץ להגיע אליו באמ
צע העונה – ינואר ופברואר. כך תוכלו 
ואיכותי.  טרי  בוודאות משלג  ליהנות 

־דרכי הגעה: טיסה למינכן ומשם להמ
שיך ברכב, ברכבת או באוטובוס.

www.st.anton.at

האתר הקלאברי ביותר
יובן אולי רק לקלאברים  זה  סעיף 
החורפי של  באלפון  למי ששולט  או 
שני  הבהרה:  זאת  ובכל  מד,  קלאב 
האתרים הכי IN הם טין )Tignes( ו־
ואל טורנס בצרפת. אלה הם היעדים 
הנחשקים של הקלאברים. רק בשביל 
המתנשא  קרחון  הוא  טין   – הרקורד 
כלל  שבדרך  כך  מטר,   3,000 לגובה 
זו הבטחה לשלג איכותי )האתר פועל 
גם בקיץ(, אבל אוכל לומר שקר שם 

כך  דצמבר-ינואר  בחודשים  מאוד 
־שלא מומלץ לקחת לשם ילדים בת

קופה זו.
www.tignes.fr

האתר המשפחתי ביותר
באתר  לבחור  אפשרות  אין  כאן 
מסוים. בעיקרון, מומלץ בחום לקחת 

־ילדים למסגרת עם הדרכה בשפה הע
רגוע  להיות  יכול  ההורה  כך  ברית. 

ושהתק בשפה,  כשל  לפחות  ־שאין 
דבר  הסקי.  מדריך  עם  זורמת  שורת 

־חשוב נוסף הוא הסביבה. כשגם הגו
לשים האחרים בקבוצה הם ישראלים, 

מתגב וכך  נוח,  מרגישים  ־הילדים 
 רים בקלות על הקשיים האחרים כמו 
מזג אוויר קיצוני, ביגוד מסורבל וציוד 

רב וכבד. 
־הכי נוח להתאכסן בבית מלון מר

כזי. יש לדאוג שהוא יהיה קרוב ככל 
המובילה  המעליות  לתחנת  האפשר 

אל האתר.
 

הכותבת היא מזכ"ל איגוד מדריכי הסקי בישראל

שאמוני מון־בלאן, שווייץ  צילום: אי.פי
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Ski־Apre היא הזכורה לי ביותר מכל החופ  עילות
ווויות בחופשות הסקי שביליתי. עם כל הכבוד לג

אחרי שהמסלולים  הרבה שעות  עוד  יש  עדיין  לישה, 
ונסגרים, והאדרנלין בדם אינו מאפשר לנו לישון. פעי
מחו שחייה  בריכת  סוג:  מכל  להיות  יכולה  כזו  ולות 
וממת, סאונה בשלג, מירוץ לפידים, ריקודים עד הש

עות הקטנות.
הפעילות נועדה לא רק לגולשים, אלא גם לנלווים. 
אסור לתת להם להשתעמם, אחרת ישבשו לנו את כל 
ההנאה בשבוע הסקי. כל עיירת סקי מנסה למשוך את 
הגולשים ואת בני משפחותיהם עם מוצר שאין במקום 
אחר. זאת, כמובן, בנוסף לחיי לילה סוערים, למסיבות 

כאבי  על  שמתגבר  למי  ריקודים,  ולמועדוני  בפאבים 
השרירים אחרי היום הראשון לגלישה.

אפשר   Val D’Isere בעיירה  בצרפת   Tignes באזור 
צלי לעיירה,  הצמוד  הקפוא  האגם  במי  ולצלול 

בתעודת  צורך  ללא  מיוחדת,  בחליפה  חווייתית  לה 
SkiDeal ממליצים על העיירה הצ'כית  צולל. בחברת 
Spindleruv, עיירה תוססת בלב שמורת טבע, עם חיי 
לילה משובחים ומגוון פעילויות כמו מזחלות שלג )גם 

בלילה, במסלול מואר!( ופארק מים מקורה.
לצאת  אפשר  באיטליה   Passo Tonale בעיירה 

ולטיול לכל המשפחה באופנועי שלג. הטיול כולל נסי
עצירה  הגלישה,  המושלגים של מתחם  במדרונות  עה 

לארוחה במסעדת הרים ותצפיות נוף מרהיבות.
Mayrhofen בעמק Ziller שבאוסטריה מציו  העיירה
עה מלונות ספא מפנקים, חיי לילה סוערים במועדונים 
של  נוספת  ואטרקציה   Arenaוו  Schluseel Alm כמו 
מצנחי רחיפה ודאייה, הנותנים הזדמנות נדירה ליהנות 
הציפור.  ממעוף  ומהפסגות  מהמדרונות  העמק,  מנוף 

והצניחה והדאייה המודרכות, טאנדם )יש אפשרות לע
צמאית(, משולבות באופציה לדאיות ארוכות שמכסות 

את כל העמק.
הפעילות אחרי שעות הסקי, בעיקר בלילה, חשובה 
לא פחות מאיכות מסלולי הגלישה. זה צריך להיות אחד 

השיקולים החשובים ביותר לפני שנחליט לאן לצאת.
אילן גטניו

מה עושים אחרי הסקי

מכורים ללבן?
 המלצות איגוד מדריכי הסקי והסנובורד בישראל 

לאתרים הכי מדליקים באירופה


