
 חופשות חורף

אלו אתרים ? לאן נוסעים בחורף  -השאלה שתמיד עולה כשמתחילים לחשוב על חופשה בחורף זה 

 ?מה אפשר וניתן לעשות בחורף? האם לא קר מידי לטייל בחורף? ל"מתאימים לבקר בחורף בחו

 ....ועוד שאלות רבות? איזה ביגוד לוקחים לחופשה בחורף

 .אפשר להבהיר הכל ולקבל ייעוץ ראשוני חינם 5055424450 חגית /איתי בשיחת טלפון

 

אפשר אולם  ,הקנריםהן לתאילנד ולאיים למי שמחפש חופים וים החופשות הסטנדרטיות בחורף 

לבנות את הטיול , מה שחשוב הוא לדעת מה מצפה לך, לטייל כמעט בכל מקום שניתן לטייל בקיץ

 באתראת מזג האוויר אני נוהגת לבדוק  –)נוסע בהתאם למזג האוויר הצפוי במקום אליו אתה 

WWW.accuweather.com ) ולבדוק מראש אלו אטרקציות פתוחות בחודשי החורף. 

 

 בריאות, רגיעה ,המיועדת קודם כל לנופש –היא חופשת הספא  ביותרנפוצה ואחרת חורף חופשה 

חופשה זו היא לפחות בת  .כמו כן ישנם אתרי ספא המיועדים לקבלת טיפולים רפואיים שונים, ופינוק

 . ימים ונמשכת עד כחודש 7

 

 ,מינכן ,ברלין ,פריז ,בערים הגדולות כמו לונדוןחודשי החורף לדווקא  קניות מומלצות/מסעות שופינג

 .ר מחירי כרטיסי הטיסה זולים יותרכאשרומא ומילאנו  ,ברצלונה, וינה ,ציריך, פרנקפורט

 .04%מבצעי המכירות בעיצומן וההנחות מגיעות לעיתים עד ל סטר בלאחר הסיל

 

, בו נהדר לחגוג עם האירופאים את קבלת השנה האזרחיתעצמו סטר בבל נשכח את ערב הסיל

האווירה , םואוכל טעי מופעי זיקוקים מדהימים, ערים מוארות ומקושטות, מאווירה חגיגית ליהנות

 .בחוץ גורמת לך לחייך כל הזמן

 

כולל הפסטיבל נערך כשבועיים ו –ונציה ובכל שנה נערך פסטיבל המסכות ב -בחודש פברואר חופשה 

במשך היום בכיכרות הראשיים של  מתקיימותחגיגות ה, ומופעים באולמות בתשלום נוסף מופעי רחוב

 .בכדי להיות במרכז העניינים מראש החופשהלהזמין את  מומלץ .ונציה

 

 ,בפברוארגם כן נערך כל שנה אשר החורף של לוצרן בשוויץ פסטיבל  -חופשה נוספת בפברואר 

רצופה  המסכות וזו חגיגהיש את פסטיבל פסטיבל ה פסטיבל מתקיים ברחובות העיר ובאחד מימיה

 .ניתן לסיימה בחופשת סקי קצרה באזור לוצרן, ברחובות העיר' ש40של 

 

אזי תצטרכו ברגל בחוץ במשך שעות אם חשבתם לטייל  -מהקיץ שונה כמובן  ים בחורףופי הטיולא

ניתן לבנות . לצמצם זאת לשעות שבהן הגשם מפסיק ולמשך הזמן בו אתם מסוגלים לסבול את הקור

יש להתלבש בהתאם לרמת הקור . יותר על מוזאונים ואטרקציות במקומות סגורים העירוניאת הטיול 

גרביונים , כפפות, חובה - כובע שמכסה את האוזניים, כולל צעיף חם, השוררת בחוץ ובשיטת הבצל

הבא  חשוב מאוד גרביים חמות ועבות ונעליים עם סוליה עבה שמבודדת את הקור, טייץ/חמים

 .מהמדרכה

כשאתם . חם מאוד וצריך להתפשט נותמלוו ניםמוזאו, תיוחנו מקומות הסגורים כגוןכשנכנסים ל

במקומות אלו לרוב ' הטמפ. מתארחים בבית מלון לרוב מספיקה חולצה או אפילו טישרט בלבד

 .מעלות 40 -44 עומדת על 

 

 ,של הנוףזה מתחיל בצבע הכללי  –מהקיץ מאוד שונה  מראהה –מבחינת טיולי טבע באירופה 

יש מעט מפלים כי  ,ם בשלגיש המון לבן כי ההרים מלאי, יותר אפורנוטים לגוון כרי הדשא הירוקים 

גם גגות הבתים מלאים , באזורי המפלים נהדרים של נטיפי קרחלכן יש מראות ורוב המים קפואים 

ריח נהדר של עשן עץ מהארובות שמאפיין את כל אזורי , נטיפי קרח נוצרים גם שםולפעמים בשלג 

 .ורק הגזעים החומים נראים לעין העצים בשלכת. המגורים באירופה



 בבתי הקפה והברים, רי הסקי וקרוב אליהם יש הרגשה של חגיגה צבעונית מתמשכת ברחובותבאת

ואז גם החגיגה מתלווה  (לאחר הסקי)ה סקי 'צ מתחילות חגיגות האפר"שעות אחהעיקר בב

 .צלול בגלל הגובה והקור ההאוויר ויש לקחת נשימה ארוכה ועמוקה עם.....במוסיקה

 

שעון החורף באירופה לרוב ניכנס לתוקפו בסוף השבוע  -שעות האור והחושך ב צריך להתחשב

בבוקר  8שעות האור באירופה בחורף הן מ . האחרון של אוקטובר ועד סוף השבוע האחרון של מרץ

משתנה על פי התאריך את שעת הזריחה והשקיעה ניתן לבדוק באתרי מזג . )בערך 07.74ועד 

  .(האוויר

 

בכלל אירופה נראית אחרת ולדעתי . וד ממה שאנחנו רגילים לראות כאן בישראלהמראות שונים מא

 !מדהים -פשוט אירופה אחרת היא ....צריך לראותה גם בחורף

 

 .5055424450 צלצלוחגית  – אשמח להרכיב לכם חופשת חורף על פי מה שמתאים לכם

 


