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לטוסמעדיפיםה״תםלאן

החורף?בחודשי

כמהששאלנוהשאלהזאת

נסיעהבורםש/עסקים,אנשי

עבודה.כלקודםהיאלתו״ל

התשובותהנה

והמ־יורדותוהטמפרטורותלפניגע

רוירים

$TS1$והמרוירים$TS1$

$DN2$והמרוירים$DN2$,שהחופיםלפניקצתעולים

אפשרמתמלאים,בנתב״גוהתורים

אפשרמההבאה,החופשהיעדאתלחפש

שא־סבירים?במחיריםזו,בתקופהלובשות

לנו

$TS1$שאלנו$TS1$

$DN2$שאלנו$DN2$המועדףהיעדמהו17/7/7אנשימספר

שקיבלנו;התשובותהנהעליהם.

איטליה

׳הולנדית׳:רשתובעלימנכ״לברססט,אבי

ערכיעםקוסמופוליטיתעירהיא״רומא

מעולים.וגסטרונומיההיסטוריהתרבות,

הדרומיבאזורלטיוללצאתמציעאנימשם

אבלמשפחות,לטיולינועדהשהולנדבעברכברשמענו

הנופשבכפרמתחילזהנכון.17המשפכמהעדשיערנולא

שפעעםבטבעביקתהתקבלותבחרו,איזהמשנהלא

למשפחהפעילויות

והעיירותהכפריםאתלהכיראיטליה,של

שהקסיםאיטלקימרקםבעלותהקטנות,

אותי".

והמזה״ת:ישראלריברווינדמנכ״לצוק,יובל

העירבאזורטיולעלבחוםממליץ"אני

האול־המקוםזהאיטליה.בדרוםאמאלפי,

טימטיבי

$TS1$האולטימטיבי$TS1$

$DN2$האולטימטיבי$DN2$נפ־אוכלמשפחתיים.לטיולים

לא,

$TS1$,נפלא$TS1$

$DN2$,נפלא$DN2$יין
מהמם.תיכונייםנוףמצויין,מקומי

מזנהנחמדים.באנשיםלהיעזראפשרתמיד

לאידיאלהמקוםאתהופךהנפלאהאוויר

לחופשותגםמתאיםוהואהשנה,חודשירוב

פעיל".נופשלחופשותוגםרגועות

אירלנד

אלכסנדר׳:'מבשלתשלבעליםשגיאאורי

פנים.ומסבירתרומנטיתיפהפייה,״אירלנד

ומבצרים,טירותצוקים,ירוקים,-מרחבים

סיפו־מסתוריים,אייםעתיקים,פולחןאתרי

רים

$TS1$סיפורים$TS1$

$DN2$סיפורים$DN2$בירהחשובפחותולאקלטייםואגדות

אתלהחמיץאסורלשםכשמגיעיםמצויינת.

אתהאוקיינוס,מעלהמדהימיםמוהרצוקי

מבשלתאתוכמובןהמכושףקונמרהאזור

שב־אומרעתיקאיריפתגםבדאבלין.גינס

פאב

$TS1$שבפאב$TS1$

$DN2$שבפאב$DN2$בפאבומניסיוני,גשם,יורדלאפעםאף

שמח".תמידגםאלאחמים,רקלאהאירי

mmmהולנד

YCDמנכ״למיכאלי,אביחי MULTIMEDIA

מרת־אבלנדושה,שלי״ההמלצהישראל:

קת:

$TS1$:מרתקת$TS1$

$DN2$:מרתקת$DN2$כברשמענובהולנד.המשפחהעםלטייל

אבלמשפחות,לטיולינועדהשהולנדבעבר

מתחילזהנכון.המשפטכמהעדשיערנולא

תקב־תבחרו,איזהמשנהלאהנופשבכפר

לו

$TS1$תקבלו$TS1$

$DN2$תקבלו$DN2$למשפ־פעילויותשפעעםבטבעביקתה

חה.

$TS1$.למשפחה$TS1$

$DN2$.למשפחה$DN2$ודיוושנואופנייםלקחנולכפרכשהגענו

מהמרח־נהנוהילדיםהסביבה.אתלהכיר

בים,

$TS1$,מהמרחבים$TS1$

$DN2$,מהמרחבים$DN2$ארנבים,הידידותייםהחייםמבעלי(

מהאגמיםבסביבה,מהחוותוכוי(,סנאים

מהעובדההופתענובעיקרהכללי.ומהרוגע

גםקדימהזכותמקבליםהאופנייםשנוסעי

כיכוכב','טיולנקראזהנופשסוגמרכבים.

אט־לראותברכבקופציםהחופשהבמהלך

רקציות

$TS1$אטרקציות$TS1$

$DN2$אטרקציות$DN2$לק־וחוזריםהמון!()וישבסביבה

ראת

$TS1$לקראת$TS1$

$DN2$לקראת$DN2$ההולנדיםהצוותאנשיאגב,לכפר.ערב

שלו,החיוביהצדעלהישראליאתמכירים

איטליה
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שמגי־מישראלהמשפחותשמרביתמשום

עות

$TS1$שמגיעות$TS1$

$DN2$שמגיעות$DN2$׳הכולשלנופשמחפשותלאכזהלטיול

יותר״.לקבללחוציםלאולכןכלול',

עירהיא"סלוניקי'גלוסיבוקס':מנכ״למנו,דן

אוכלעםהאמיתיתיווןוארוחות,רוחותשל

המתנ־יוון,צפוןשלמיוחדוסגנוןמשובח

שא

$TS1$המתנשא$TS1$

$DN2$המתנשא$DN2$משובח.פייטלתתויודעהאתונאיםעל

מפוצציםבוזוקימועדונימעולות,מסעדות

בו־לפנותבשתייםרקשנפתחיםומועדונים

קר.

$TS1$.בוקר$TS1$

$DN2$.בוקר$DN2$היהיהודית,מורשתהרבהישבסלוניקי

גםאבלהגיעו,שהגרמניםעדיהודירובשם

הגחלת.עלשומרתהקטנההקהילההיום

דקות30שלבמרחקאבלבעיר,איןחופים

חלקידיקי.יוון,שללריתירהמגיעיםנסיעה

נהניתי".מאוד

נפאל

"ביןסטודיו":"ניילרשתמנכ״לליידן,בראיין

נמצאתההימלאיה,הרילמרגלותלסין,הודו

בעו־היפותהארצותאחתנפאל,ממלכת

לם

$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$וטופוגרפיה.תרבותיתאתנית,מבחינה

התעשיותאחתאתמהווהשםהתיירות

תייריםאלף300מ־יותרביותרהמכניסות

בשבילילטראקיםלצאתמומלץבשנה.

המושלגותבפסגותלצפותאוההימלאיה

עתירתדורבארבכיכרלבקרהזריחה,עם

שלהעתיקהובעירקטמנדובעירהמקדשים,

הלאומייםבפארקיםג׳יפיםסיורבאקטפור,

פוקרה".בעירהיפההאגםגדותעלומנוחה

סרילנקה

לפיתוחהעירוניתהחברהיו״רפישר,יריב

FLYחברתומנכ״לבהרצלייההתיירות

YEASTהתיירותיהכוחהיא"סרילנקה

במזרח.החדש

המלדיביים,האייםאתמביישיםשלאחופים

בניהיסטוריהאתריהמזרחי,בחוףבעיקר

מעולה".ואוכלשנה2000

צ־ילה■■

אדרי־180׳סטודיושלהבעליםרטנר,אלון

כלות

$TS1$אדריכלות$TS1$

$DN2$אדריכלות$DN2$צי־מכוסותבריכות17פנים:ועיצוב

פחה

$TS1$ציפחה$TS1$

$DN2$ציפחה$DN2$,שזורמיםחמיםמיםמעיינותטבעית

לאומיפארקההר,עלהנחללאורךבשפע

לס־מדרוםקילומטרים450צ׳ילה,בדרום

נטיאגו

$TS1$לסנטיאגו$TS1$

$DN2$לסנטיאגו$DN2$.עץתעלותדרךזורמיםהמיםהבירה

השביל.תחתהפועלות

חד־מקומי,מעץבנויביתןישבריכהכלליד

רי

$TS1$חדרי$TS1$

$DN2$חדרי$DN2$וחדריפרטייםאמבטיהחדריעםמנוחה

הטובהצדאתלראותניתןבמקוםהלבשה.

חושיםמעירמקוםבטבע.צפויהבלתישל

הדמיון".אתומעורר

צ־כיה^^

פור־ובעלראשיעורךטיריפינטו,קובי

טל

$TS1$פורטל$TS1$

$DN2$פורטל$DN2$:העריםלאחתנחשבת״פראג״יוקרה״

גדו־לעריםיחסיתכולה.באירופההיפות

לות

$TS1$גדולות$TS1$

$DN2$גדולות$DN2$,במלח־נפגעהלאכמעטהיאאחרות

מת

$TS1$במלחמת$TS1$

$DN2$במלחמת$DN2$בהלמצואאפשרולכןהשנייה,העולם

מגוונים,בנייהבסגנונותעתיקיםמבנים

צ׳מהסלוניקי
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גםהשתמרובעירהקמתה.שנת870מאז

עלהמעידיםהיהודי,ברובערביםמבנים

ברובעהיהודית.הקהילהשלהעשירעברה

בתיוארבעההיהודיהמוזיאוןממוקםזה

יהדותמורשתאתמנציחיםשבכולםכנסת,

ומורביה".בוהמיה

ומדרחוביםאירועיםמנהלתבר־צבי,ידידה

לבקרתשכחו"אליפו;אביבתלבעיריית

בערהגדולותהטירותאחתפראג,במצודת

הטירהגינסשלהשיאיםספר)ולפילם

מטר570בעולם(.ביותרהגדולההעתיקה

במצרהבנייניםמטר.130שלממוצעורוחב

במהלךאדריכליסגנוןכלכמעטמייצגיםדה

קתדרלתבהונמצאיםהאחרון,המילניום

הק־ג׳ורג'בזיליקתהגותית,הקדושויטוס

דוש

$TS1$הקדוש$TS1$

$DN2$הקדוש$DN2$,ומ־גניםארמונות,מנזר,הרומנסקית

גדלי

$TS1$ומגדלי$TS1$

$DN2$ומגדלי$DN2$.המצודהחלקישרובהואהיתרוןמגן

לתיירים.פתוחים

הגלריהבהםמוזיאונים,שםישבנוסף

מהבא־אמנותיצירותאוסףעםהלאומית

רוק,

$TS1$,מהבארוק$TS1$

$DN2$,מהבארוק$DN2$שללהיסטוריההמוקדשתתערוכה

תמונות".וגלרייתצעצועיםמוזיאוןציכיה,

צרפת

"עיירתטוב!׳:מזל׳וואלהמנכ״לכהן,שמעון

הגבוהההיאבצרפתטורנסואלהסקי

אותהשמייחדומהמטר(,003,2באירופה

שלושתאזורהואאחריםסקיאתרילעומת

הגדולהמחוברהגלישהמרחבהעמקים

בעולם.

שלגדולמגווןעםהסקי,לחובבימצויןאזור

מסלוליםוגםהרמותלכלגלישהמסלולי

מאוד.ונוחיםרחבים

המוחלטההפךממשהיאהזאתהעיירה

נוחהנעימה,בצרפת:הסקיעיירותמשאר

במיוחד".מהניםלילהחייועםלהתמצאות

קוריאה♦•♦

רהיטירשתשלובעליםמנכ״לויסמן,אריה

לקויטיולעלממליץ"אניהזורע׳:'שמרת

בעברשזכהגאו,בשםלאיהדרומית,ריאה

עולם.פלאימשבעתאחדבתואר

המדהימיםוסביבתה,סיאוללבירהמעבר

שםביקרתיובסדר,בנקיוןבמודרניזציה,

הסקירהפריחתשלבתקופההמשפחהעם

המדהימה.

ג׳ג׳או.הגעשיבאיטיולהיתההכותרתגולת

הז־מפעליהמוזיאונים,התה,מסעיהנופים,

כוכיה,

$TS1$,הזכוכיה$TS1$

$DN2$,הזכוכיה$DN2$עםהיפיםהחופיםהבוטניים,הגנים

אותיהשאירוהמעולה,והאוכלהסלעיםצוקי

קוריאה״.אלייךנשובעודעוד.שלטעםעםנו

רומניה

מותגמבעליאלעופרושירלייחזקאלסיגל

משפ־לטיוליצאנו"בעבר2sisהאופנה

חות

$TS1$משפחות$TS1$

$DN2$משפחות$DN2$טרנסילבניהבאזורברומניה,משותף

טבע,משלביםהאזוריםשניהקרפטים.והרי

ועיירותעירונייםמרכזיםייחודית,תרבות

ציוריות. קוריאה

j\?yo_iK___
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פשוט,חייםאורחשםלמצואאפשרעדיין

מרכזיםלצדמרהיביםונופיםמשובחאוכל

מודרניים.מסחריים

הקרפטים,הריבירתבברשוב,התמקמנו

לטירתנסענויומיים.לטיוליםיצאנוומשם

נות־והמסתוריןההיסטוריהשבובראן,

נים

$TS1$נותנים$TS1$

$DN2$נותנים$DN2$המש־ומשםדרקולהעללאגדהחיים

כנו

$TS1$המשכנו$TS1$

$DN2$המשכנו$DN2$בעגלותנסענושםמויצו,הציורילכפר

המקומיים.התושביםכמולסוסים,רתומות

פרדיאל,בהריבטרקטרוניםטיילנואחרביום

משםנשימה.עוצרנוףרומניה.שלהאלפים

אדירכיףבסיניה.העתיקהלטירההמשכנו

מרהיב".בנוף

רוסיה■■

ומנהלשינייםרופאבורדובסקירונןד״ר

ממליץ"אנידנטלית;לאסתטיקהמרפאה

לסנטממערבפטרהוף,בארמוןלבקרבחום

פטרסבורג.

היפותמהעריםבאחתקסוםמקום

עש־ענק,פארקהמוקףהארמוןבאירופה.

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$,פרחיםושללקטנותבריכותמזרקות

בחזיתמהאגדות.לקוחכמונראהצבעוניים,

ומצו־מפוסלותמזרקותעומדותהארמון

פות

$TS1$ומצופות$TS1$

$DN2$ומצופות$DN2$.זהב

ולהרגישבהןלטבולאפשרחמיםבימים

ארמונו".בחצרמלוכהבןכמואחדלרגע

תאילנד^^

שטיין:בועזהאיפורחברתובעלהאיפוראמן

העיק־המשיכהממוקדיאחדהיא"תאילנד

ר״ם

$TS1$העיקר״ם$TS1$

$DN2$העיקר״ם$DN2$המופלאהשילובבזכותאסיהיבשתשל

נוףמפוארים,מקדשיםאקזוטיים,אייםשל

תרבותמשובח,אוכלאותנטיים,שבטיםפראי,

מרתק,עולםהיאתאילנדעשירה.והיסטוריה

חופש.ואווירתתענוגותהרפתקאות,מלא

שילובלמצואניתןבנגקוק,הסואנת,בבירה

עתיקה.לתרבותמערביתקידמהביןנדיר

מפואריםבנייניםבהלראותאפשרכך

צפוןמסורתיים.ושווקיםעונישכונותלצד

טבעהמחפשיםאלהאתאליומושךתאילנד

בדרוםהאייםהםהכותרתוגולתונופים,

טו־מיקוקוס,עציזהובים,חופיםהמדינה:

רקיז

$TS1$טורקיז$TS1$

$DN2$טורקיז$DN2$טרופי״.ונוף

נ/מוקדיאחדהיא"תאילנד

יבשתשלהעיקרייםהמשיכה

המופלאהשילובבזכותאסיר.

מקדשיםאקזוטיים,אייםשל

שבטיםפראי,נוףמפוארים,

תרבותמשובח,אוכלאותנטיים,

עשירה.והיסטוריה

הרפתקאות,מלאמרתק,עולם

חופש.ואווירתתענוגות

רומניהתאילנד
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