מי אנחנו
סיקרט וינה הוא בלוג וחברת תיירות בעיר היפייפיה -וינה .הבלוג ,שהוקם ב 2016,חשף
סודות וסיפורים מרתקים על מאחורי הקלעים של העיר וינה .הסודות של פינות החן,
הסמטאות ,הקתדרלות והכנסיות נחשפו על ידי הכותבים היצירתיים שלנו ושותפו עם
הקוראים הנלהבים שלנו שלא ידעו שובע .בעקבות הצלחת הבלוג ,הוחלט ב 2017כחלק
מהתפתחות החברה ,להפוך את הסיפורים למציאות באמצעות סיורים מרתקים שחושפים
למשתתפים הנלהבים שלנו את הסודות הכמוסים של העיר וינה דרך סיורים בסמטאות,
בארמונות ,בקתדרלות ועוד .
כיום סיקרט וינה מציעה סיורים ב 11שפות :גרמנית ,אנגלית ,איטלקית ,צרפתית ,ספרדית,
סינית ,רוסית ,קוריאנית ,אוקראינית ,פורטוגזית וכמובן עברית .הסיורים שלנו הם שונים
ומגוונים ובכל סיור מוצגת זוית ראייה שונה על העיר ודגש על הבטים שונים .המדריכים שלנו
הם מדריכים עם הסמכה וניסיון של שנים בהדרכה בעיר וינה ועם כמות ידע אדירה .האיכות
אצלינו תמיד באה לפני כמות כך שהקבוצות שלנו יחסית קטנות ולעולם לא עוברות את ה30
איש )בדרך כלל פחות( .המדריכים שלנו רואים את העבודה שלהם כשליחות והסיבה היחידה
שהם עושים זאת היא האהבה שלהם לתחום ולעיר ,ולכן הסיורים מועברים בצורה כייפית
ואינטראקטיבית.
מגוון הסיורים שלנו כולל סיורים המגלים את סודותיהם של עשרת המקומות הפופולריים
בוינה ,סיורים החושפים את סודותיהן של משפחות האצולה שחיו בוינה ,הקשר בין היהדות
והאימפריה האוסטרית ,סיור במוזיאון היסטוריית המלחמה ,סיור בבית הקברות הגדול
והמרכזי של וינה ועוד סיורים רבים אחרים .לאלו ממכם שרוצים קצת יותר אנחנו גם מציעים
סיורים חווייתיים עם פעילות במהלך הסיור ,אתם יכולים למצוא את עצמכם צועדים עם
חיילים ברחבי וינה ,אופים שטרודל או מקבלים מסז' רגליים בסוף הסיור .תלוי במה בא לכם (:
תכנסו לאתר שלנו ותגלו איזה סיור הכי מתאים לכם

אטרקציות בוינה
סיורים בוינה
מוזיאונים
פארקים וגנים
כנסיות
קונצרטים
פעילויות לילדים
סופש מושלם בוינה
קניות
שווקים
בתי קפה
מסעדות
פאבים וברים
ספא ומרחצאות
מחוץ לוינה
טיפים חשובים
צרו קשר
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כיכר היהודים Judenplatz
בתקופת ימי הביניים אזור זה היה
המרכז עבור הקהילה היהודית
הווינאית כשבלבה עמד בית כנסת.
בית הכנסת הושמד בגזרה על
היהודים ,והיום האנדרטה המוצבת
במרכז הכיכר לזכר קורבנות
השואה )חורבן יהודי אירופה(
עומדת בדיוק באותו המקום בו עמד
בית הכנסת .בנוסף ,אחד הבתים
העתיקים ביותר בוינה ,בית-
ירדן  )Jordan-House(,ממוקם
גם הוא בכיכר.

ארמון הופבורג

פרייונג

מתחם ארמון הופבורג הוא אחד
ממתחמי הארמונות הגדולים
והמפוארים בעולם .הארמון אשר
בנייתו החלה במאה ה 13שימש
כארמון הראשי של שליטי שושלת
הבסבורג עד תום מלחמת העולם
הראשונה .כיום הארמון משמש
כמקום המגורים הרשמי של נשיא
אוסטריה .במתחם הארמון נמצאות
בין השאר גם הקאפלה
האמפיראלית ,הסיפרייה הלאומית,
מוזיאון ההיסטוריה של הטבע,
תאטרון הבורג ,ובית הספר
הספרדי לרכיבה .בארמון המכונה
עיר בתוך עיר ,חלק מהחדרים
פתוחים לקהל הרחב ומאפשרים
הצצה לצורת החיים של בני
משפחות האצולה.

פרייונג היא כיכר הממוקמת בליבה
של וינה .בכיכר פריונג תמצאו גם
את הכנסיה הסקוטית אשר נבנתה
על ידי נזירים סקוטיים במאה ה.12
בימי שני וחמישי תמצאו בכיכר שוק
איכרים אורגני השומר על המראה
הכפרי והמסורתי של שווקים
מפעם .בשוק תמצאו ירקות ופירות
אורגניים ,ריבות ,גבינות ,יינות ,דבש
וסבונים ותמרוקים אוגרניים עבודת
יד .הפסאג' (הנקרא גם פרסטל)
הצמוד לכיכר נבנה ב 1860ועיצובו
יוקרתי ומרהיב .הוא מחבר את
הכיכר לחצר קטנה בה נמצאת
מזרקה יפייפיה ובתי קפה מהודרים.
מומלץ מאוד לעצור להפסקת קפה
בפסאג' ולהנות מהאווירה ומעיצוב
המלכותי .הצטרפו אלינו לסיור
באנגלית "וינה מאחורי הקלעים"
וגלו עוד סודות רבים על פרייונג
והאזור...
השתמשו בקופון ההנחה
 SECRETGIFTותהנו מ 10%
הנחה
https://bit.ly/2UxRD2R

בית הספר הספרדי לרכיבה

()Spanische Hofreitschule
בית הספר הספרדי לרכיבה בוינה
הוא בית הספר הוותיק ביותר בעולם
שמשמר מסורת של מעל 450
שנה .הסוסים האציליים והיפהפיים
הם מגזע  Lipizzanerוגדלים
בחוות ברחבי אוסטריה .בית הספר
לרכיבה מציג מופעים שונים ,חלקם
קבועים ואחרים מופעים מיוחדים,
כמו גם סיורים מודרכים בתחומי
בית הספר.

בית הכנסת הגדול
Stadttempel
בית הכנסת הגדול נחנך בשנת
 .1826בגלל מיוקמו הייחודי בין
בניינים אחרים ,הוא הבית כנסת
היחיד ששרד את ליל הבדולח ואת
כל זוועות מלחמת העולם השניה.
בתום המלחמה ,בית הכנסת
שופץ וחודש על ידי הקהילה וכיום
הוא נחשב לאחד מבתי הכנסת
המפוארים באירופה .כתובת-
Seitenstettengasse 4, 1010
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האופרה הממלכתית של וינה
()Wiener Staatsoper
האופרה הממלכתית של וינה
נחשבת לאחד מבתי האופרה
המובילים בעולם .לוח המופעים
בכל עונה כולל כ 350-מופעים,
ומורכב מיותר מ 60-אופרות
ובלטים שונים .על בימת האופרה
ניתן לצפות באמנים ברמה עולמית
לצד האמנים הקבועים המופיעים
בבית האופרה ,בליווי תזמורת
בית האופרה  -שהם גם כן חברי
התזמורת הפילהרמונית של וינה.

שעות בודדות לפני תחילת
המופע ניתן לרכוש כרטיסים
בעמידה בעלות של כ 5יורו

כיכר הגיבורים
כיכר הגיבורים – כיכר הגיבורים
שתוכננה במאה ה 19-היא הרחבה
המרכזית מחוץ לארמון הופבורג
לאורך הרינגשטראסה .בכיכר שני
פסלים של דמויות משמעותיות
בהיסטוריה האוסטרית ;האחד
של הארכידוכס צ'ארלס משושלת
הבסבורג ,והשני של הנסיך יוג'ין
מסאבוי .לאורך השנים ארועים
היסטורים רבים התקיימו ברחבה,
אך המפורסם שבהם הוא הודעתו
של אדולף היטלר על סיפוח
הנאצית
לגרמניה
אוסטריה
(האנשלוס) ב  15במרץ1938. ,
כתובת Heldenplatz, 1010

שעון העוגן ברחבת הוהר מארקט
Anker Clock
השעון בוינה ניצב בכיכר העיר הישנה,
שפעם שימשה כשוק צבעוני ותוסס .כיום
יש במקום רחבה קטנה ,אליה מוביל מעבר
מקושט שמעליו ניצב שעון מיוחד .השעון
מציג בכל שעה עגולה דמות היסטורית אחרת
ובשעה  12:00בצהריים יוצאות הדמויות כולן
בתהלוכה מכנית מוסיקלית ,כאשר כל דמות
היא מתקופת זמן אחרת ולכל אחת מתלווה
מוסיקה מתקופתה.
כתובת Hoher Markt 10-11, 1010

רחוב הטבעת (רינג שארטסה)
שדרה רחבה המקיפה את הרובע הראשון
והמרכזי .לאורך השדרה שנבנתה בין
השנים  1860-1900תמצאו את הפרלמנט
האוסטרי ,הבניין המרכזי של אוניברסיטת
וינהת הבורסה של וינה ,התאטרון הלאומי,
בניין העירייה ,כנסיית ווטיב ,מוזיאון
האומנות ועוד.אורך רחוב הרינג הוא 5.2
ק"מ ומותאם במיוחד לטיול רגלי לצד
המבנים המרהיבים.

רובע המוזיאונים MQ
במתחם ניתן למצוא את המוזיאון לאומנות
מודרנית ,מוזיאון לאופולד ,המוזיאון
הלאומי לארכיטקטורה ,ומויאון "צום"
לילדים .ברחבה שבין המוזיאונים ישנן
מסעדות וברים .בחודשי הקיץ נפתחת
רחבת "צ'יל" להנות מהשמש ,ובחורף ניתן
למצוא ברחבה את אחד משווקי חג המולד.
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שוורנפלאץ ותעלת דנובה

כיכר אלברטינה

שוורנפלאץ ותעלת דנובה -השוודאנפלץ היא
רחבה גדולה בקרבת תעלת הדנובה .באזור
הרחבה תמצאו הרבה ברים מקומיים וגם
תירותיים ואוכל רחוב וינאי .אם תעברו את
הכביש לכיוון התעלה ,תוכלו להנות מטיול
לאורך התעלה ,שייט בנהר ,סעודה לצד המים
או מבירה קרה באחד הברים הנמצאים ממש
מעל התעלה.

בכיכר הנמצאת מחוץ למוזיאון אלברטינה
הידוע ,תמצאו את האנדרטה נגד מלחמה
ופאזישם .האנדרטה הוקמה בין השנים
 1988-1991במטרה להנציח את כל
ההרוגים בתקופת המשטר הנאצי ומלחמת
העולם השניה .אבן הגרניט ממנה עשויה
האנדרטה ,נלקחה ממחנה הריכוז
מאוזטהאוזן.
כתובת Albertinaplatz, 1010

בניין הפרלמנט של אוסטריה
בית הפרלמנט האוסטרי בנוי בסגנון יווני קדום,
בסגנון "התחייה היוונית" ,סגנון אדריכלי שהיה
מקובל במאה ה 18-באירופה ובאמריקה .סגנון
הבנייה הזה הופך אותו לבולט במיוחד בנוף
המבנים ההיסטוריים שבסביבתו .אורכו של
הבניין  151מטרים ,רוחבו  132מטרים והוא
מכיל לא פחות מ 1600-חדרים .כשנפתח
ב 1883לאחר  10שנים של בנייה ,המבנה
שימש כמקום מושבם של נציגים מהאימפריה
האוסטרו-הונגרית .כיום הוא משמש כמקום
מושבם של הבתים שנבחרו בבחירות לייצג
את העם האוסטרי  -המועצה הלאומית והבית
התחתון  .בית הפרלמנט הוא אחד מהבניינים
המפוארים שבנויים לאורך רחוב הרינג המקיף
את הרובע הראשון.
כתובת Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017

בית הקברות של וינה

בית הונדרדווסר

בית הקברות הוקם ב 1863והוא נחשב
כאחד בתי הקברות הגדולים בעולם .בבית
הקברות תמצאו מתחם של קברים קתולים,
פרוטסטנטים ,מוסלמים ,רוסים ,רומאים
ובולגרים אורתודוקסים ,מתחם של קבורה
בודהיסטית ושני בתי קברות יהודים ,כאשר
אחד מהם הוחרב בליל הבדולח על ידי
הנאצים 60,00 ,קברים נשמרו ללא פגע.
בבית הקברות ניתן למצוא בין השאר את
הקברים של משפחת רוטשילד והסופר
היהודי ארתור שניצלר.

בסגנון
תוכנן
אשר
מגורים,
בית
של
רעיונותיו
פי
אקספרסיוניסטי על
הונדרטוואסר,
האמן האוסטרי פרידנסרייך
שהיה אמן ,צייר ,פסל ואדריכל אוסטרי יהודי.
ביצירותיו של הונדרדוואסר לא תמצאו
קווים ישרים ,אלא בעיקר אי סימטריות,
ציבעוניות ,טבע וייחודיות .הבניין בנוי
מלבנים ותמצאו בו רצפות גליות ,גג המכוסה
הצומחים
באדמה ועשב ,עצים גדולים
מתוך חדרי הדירות וענפיהם מציצים מחלונותיו.
חזית הבניין ,כמו כל יצירותיו של הונדרדווסר
היא צבעונית וססגונית ובעיקר -אי סימטרית.

בניין העירייה Rathaus
בניין העירייה הוינאי הוא בין המרהיבים
בעולם ולאורך השנה ,הרחבה שמחוץ לבניין
מארחת הפקות ופסטיבלים שונים .שוק
חג המולד המרכזי והגדול ביותר מתקיים
בין סוף נובמבר עד תחילת ינואר ברחבה
שמחוץ לבניין .לאחר מכן ,עד אמצע מרץ.
תוכלו להנות ממגרש החלקה על הקרח
ברחבה ובחודשי הקיץ ,ברחבה מתקיים
פסטיבל סרטים ,כשהרחבה מכוסה דוכנים
ועל הבניין פורסים מסך ענק עליו מוקרנים
הסרטים.

ארמון בלוודר
ברובע השלישי בוינה נמצא ארמון בלוודר
שנבנה בתחילת המאה ה 18-על ידי
אדריכל הבארוק המפורסם יוהאן לוקאס.
הארמון שימש כבית הקיץ של הנסיך
יוג’ין מסאבוי ,ובהמשך היה ביתו של פרנץ
פרדיננד .המתחם מחולק לבלוודר עליון
ובלוודר תחתון ובינהם מתחם גנים מרהיבים
ביופיים .כיום חלק מהארמון משמש כבית
לגלרית אומנות ליצירות מהמאות ה19-
וה .20-יצירותיו של גוסטב קלימט הן גולת
הכותרת של הגלריה ובין השאר ניתן למצוא
בגלריה את יצירתו המפורסמת “הנשיקה”.
בנוסף הגלריה מציגה יצירות של שילה,
רנואר וואן גוך ועוד .בחלק התחתון של
הארמון נמצאים מעונותיו המפוארים של
הנסיך יוג’ין ,הכוללים את החדר הזהוב,
גלריית השיש ועוד.

קאלנברג

גרינציג

קאלנברג הוא הר המתנשא לגובה  484מטרים וממוקם
ביערות וינה הסובבים את הרובע ה 91-של העיר.
קאלנברג ניתן בשנת  1628במתנה על ידי הקיסר
פרדיננד השני לנזירים ממסדר  Camaldolese.בלב
המנזר נבנתה כנסיית סנט ג'וזף .הר הקאהלנברג
התפרסם בעיקר בזכות המלך הפולני סובייסקי אשר
בשנת  1683צבאו ,אשר צעד דרך קאלנברג ,שיחרר
את וינה מידי הכובשים העות'מניים.
במעלה ההר ממוקמת כנסיית הבארוק סנט ג'וזף,
מסעדה ,בית קפה מצוין ונקודת תצפית נהדרת .באזור
יש לא מעט מסלולים לטיולים רגליים ,מסלולים
לאופניים ,כמו גם אזור לפעילות אקסטרים נחמדה
ומודרכת.

כיום גרינציג הוא הרובע ה 19של העיר ,אך עד שנת 1892
גרינציג היה כפר קטן מחוץ וינה .ברובע הקסום הזה
תמצאו כרמים והוייריגנים ,שהם בעצם סוג של טברנות
אוסטריות ,בהן יצרני היין מגישים את היין שיצרו לצד אוכל
מקומי בהכנה ביתית לצלילי מוסיקה מסורתית .האווירה
ברובע היא קסומה וקשה להאמין שנמצאים ממש כמה
דקות מאחת הערים המרכזיות באירופה .החוויה באזור
היא אותנתית והיין מצויין.

קזינו וינה
כל אוהבי משחקי הרולטה ,בלק ג'ק ,פוקר ומכונות
ההימורים ,כמו גם כל מי שחשקה נפשם לנסות לראשונה
ולהעביר ערב זוהר אחד במחלצותיהם הטובים ביותר ,ומי
יודע ,אולי אף לזכות בסכום נחמד ,יכולים לבקר בקזינו
וינה שממקום ברחוב קרטנר שטראסה ברובע הראשון
של העיר .הקזינו שוכן בארמון אסתרהאזי המרשים
שנתבנה במאיה ה 15-והוא המבנה הישן ביותר הרחוב.
הכניסה לקזינו היא רק לבני  18ומעלה ובליווי תעודה
מזהה .הכניסה היא ללא תשלום אך יש לרכוש חבילת
ז'יטונים .בקומת הכניסה ממוקם בית הקפה של הקזינו
 Jackpot Caféעם מכונות הימורים .בקומה זו אין קוד
לבוש כך שניתן לבוא קז'ואל .בכל הקומות האחרות
הקזינו דורש קוד לבוש אשר כולל שמלות ערב ,ז'קטים או
בלייזרים  -וללא סנדלים  ):הקזינו פתוח כל יום מהשעה
 9בבוקר ועד  4לפנות בוקר.

נהר הדנובה
נהר הדנובה היפהפה הוא הנהר השני באורכו ביבשת
אירופה אשר חוצה גם את העיר וינה .הנהר זורם
בגרמניה ,סלובקיה ,הונגריה ,סרביה ,רומניה ובולגריה.
הנהר חוצה את העיר וניתן לטייל לאורכו ,לאכול ארוחת
ערב באחת המסעדות שלצידו ,או לצאת לשייט .בימי
הקיץ רוב הוינאים נהנים משחיה בנהר או רביצה על
המדשאות המקיפות חלקים מסויימים שלו .בחודשי הקיץ
תעלות הנהר מלאות באנשים ששותים בירה על הגדות
ונהנים ממוסיקה ואווירה אירופאית קיצית.

בית הקברות היהודי וארינג
בית הקברות היהודי ,הנמצא על הגבול שבין הרובעים
ה 18-וה 19-בוינה ,היה מקום המנוחה האחרון ליהודי
וינה בין השנים  . 1784-1880בית הקברות היה נתון
לא רק להרס פגעי הזמן אלא גם להרס בתקופת שלטון
הנאצים באוסטריה .באותה העת ,כ 2,000-קברים
נהרסו וכ 350-גופות הוצאו לצורך מחקרים מדעיים.
בתום המלחמה הוחזר בית העלמין לידי הקהילה היהודית.
בסך הכל ,ידוע שכ 30-אלף יהודים נקברו במהלך השנים
בבית הקברות .נכון להיום ,צמחי הבר השתלטו על אזור
המצבות והאבנים נפגעו במידה מסוימת על ידי שורשי
הפרא ,אך פעולות של מתנדבים מסורים עוזרים למנוע
הרס נוסף.

ארמון שונברון
הארמון היפהפה בסגנון הבארוק ,בעל  1,441החדרים
היה ביתם של פרנץ יוזף והנסיכה סיסי בתחילת המאה
ה 45 .19מתוך  1,441החדרים פתוחים עבור מבקרי
הארמון .לארמון גנים מרהיבים המעוצבים בסגנון צרפתי
עם מזרקות ופסלים ,שמטופחים על ידי גנני המתחם
במהלך כל  365ימי השנה.
במתחם הארמון תמצאו גם את הגלורייטה ,בית הדקלים,
גן החיות ,מוזיאון הכרכרות ,מבוך ,מזרקת נפטון ,הגנים
הבוטניים ,ואת גני הארמון .במתחם האמרון נמצא גם
קפה רזידנס בו כל שעה עגולה בין השעות  11:00ו16:00
ניתן לצפות איך שטרודל וינאי אמיתי נאפה .הארמון
ממוקם ברובע ה 13-בעיר ופתוח למבקרים בכל ימות
השבוע.

גן החיות שנברון
פארק השעשועים פראטר
פארק שעשועים ענק אשר נפתח לראשונה בשנת 1766
וממוקם בתחומי פארק פראטר הגדול אשר ברובע השני
של וינה .הפארק מאכלס אינספור מתקני שעשועים
שונים וכיפיים לילדים ולמבוגרים ,המפורסם בהם הוא
הגלגל הענק המדהים ממנו ניתן לצפות על כל העיר.
הכניסה לתחומי הפארק היא בחינם והתשלום הוא פר
מתקן .הפארק פתוח לקהל הרחב לאורך כל השנה אך
חלק מהמתקנים סגורים בחורף ,בהתאם למזג האוויר.
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גן החיות הוקם בשנת  1752על ידי הקיסר פרנץ סטפן
הראשון והוא גן החיות העתיק ביותר בעולם! ניתן למצוא
בתחומי הגן יותר מ 500-מינים שונים של בעלי חיים,
כגון אריות ,נמרים ,דובי פנדה ,פינגווינים ,דובי קואלה,
פלמינגו ורודים ולבנים ,קופים שונים ,בעלי כנף מגוונים,
חיות ים ,דוב קוטב ועוד רבים ושונים .גן החיות הענק
ממוקם במתחם הגנים של ארמון שונברון אך ניתן להכנס
אליו גם בנפרד .בגן החיות אפשר לבלות בקלות יום שלם,
אך אל תדאגו לא תשארו רעבים ,במתחם יש מסעדה
שמציעה אוכל וינאי מסורתי.

היפים והאמיצים -סיור בעקבות משפחות
האצולה

האימפריה והיהודים-
סיור הכרות עם העיר וינה
בעיר בה לכל בניין ,סמטא או כיכר יש
סיפור מרתק וסודות רבים ,קשה לדעת
מהיכן להתחיל! על אף היופי הבלתי
נדלה של וינה ,אלה הסיפורים שלה ושל
תושביה שמעצימים את החווייה בעיר.
הצטרפו אלינו למסע אחורה בזמן אל
ימים בהם וינה היא בירתה של אימפריה
מפוארת ומקום המושב של קיסרים
חשובים ששינו את פני אירופה כולה.
תוכלו לחוות את העיר מנקודת מבטם
כמו גם מנקודת המבט של הקהילה
היהודית בעיר שסבלה רבות אך למרות
זאת עיצבה את העיר היפה ממנה אנו
נהנים כיום.
לפרטים נוספים והצטרפות לסיור
/https://secretvienna.org/tours-in-hebrew

לאורך ההיסטוריה ארוכת השנים של העיר וינה,
משפחות רבות ניסו לצבור כח והשפעה על השלטון.
עוד מתקופת ימי הביניים ,משפחות צלבניות כגון
משפחת באבנברג בנו את יסודותיה של העיר
תוך שאיפה להפוך את וינה לחשובה ומרכזית.
מאוחר יותר ,משפחת האבסבורג הידועה לשמצה,
השתלטה על האיזור כולו והפכה את וינה לבירתה
של אימפריה .תחת שלטונם של ההאבסבורגים,
משפחות אריסטוקרטיות כגון משפחת אסטרזי,
קינסקי ,האראך ,פורשה ,טדסקו ומשפחות רבות
אחרות השפיעו רבות על צמיחתה והתפתחותה
של העיר והאזור כולו .את ארמונותיהם הפרטיים,
בנו האריסטוקרטים לא רחוק מארמון הופבורג,
ברחוב הג’נטלמנים הרנגאסה .לפרטים נוספים
והצטרפות לסיור
https://secretvienna.org/tours-in-hebrew/

סודות בסימטאות -סיור בוינה מאחורי
הקלעים
יופיה המרהיב של העיר וינה נראה כמעט בכל
מקום בו תלכו .ברחובותיה הראשיים של העיר אי
אפשר לפספס את הבניינים המפוארים ,הארמונות
המלכותיים והגנים ססגוניים .אך מאחורי יופיה
החיצוני של העיר ,בין הסמטאות הצרות והחצרות
הפנימיות ,מסתתרים סודות רבים ומרתקים
המהווים חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של העיר.
ברחובות אלה חיו אמנים מפורסמים ,מסדרים
אביריים ועוד קבוצות סודיות אחרות שפעלו
באין מפריע מאחורי הקלעים .לפרטים נוספים
והצטרפות לסיור
https://secretvienna.org/tours-in-hebrew/

הזינו את קוד ההטבה SECRETGIFT
ותהנו מ  10%הנחה על מבחר הסיורים שלנו
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הצד האפל של וינה Side of Vienna
-The Dark

וינה מאחורי הקלעים
מאחורי הקלעים של וינה תמצאו חצרות
שקטות ,כיכרות רומנטיות וסימטאות
סודיות .הסודות הכי כמוסים של וינה
נחשפים על ידי המדריכים שלנו שמכירים
את העיר כאת כפות ידם .רוצים לשמוע
עוד על הסודות החבויים של העיר?
תצטרפו אלינו
https://bit.ly/2UxRD2R

סמלים מוסתרים ,מוות מחריד ,ואתרי
קבורה מפחידים .כל אלו ועוד מחכים לכם
בסיור אפל זה ברחבי מרכז העיר של וינה!
אל תתנו ליופי של וינה להטעות אתכם ,יש
בה הרבה יותר מרק קיסרים ,מלכות
וארמונות .זוהי עיר הרבה יותר אפלה ממה
שאתם מדמיינים לעצמכם.
לפרטים נוספים והצטרפות לסיור
https://bit.ly/2CYXTXv

סודותיו של בית הקברות המרכזי
בוינה-
Vienna’s Top 10 and Their
וינה הסודית
 Secretsסיור הכרות עם -
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולחקור
את היופי של הבירה האוסטרית ואת
האתרים הכי חשובים ומרכזיים בעיר
מנקודת מבט שונה לגמרי! מדריך מורשה,
מקצועי ,ומבדר שלנו יראה לכם את היופי
של וינה באופן ייחודי ומרתק .לפרטים
נוספים והצטרפות לסיור
https://bit.ly/2UhCrYE

בית הקברות המרכזי של וינה אינו דומה
לשום בית קברות שבו ביקרתם בעבר!
גודלו העצום ,המצבות היפות והסודות
האינסופיים הופכים אותו למקום שאינכם
רוצים להחמיץ! הסיור אנו חולפים על פני
הקברים של מפורסמים רבים שנקברו
בעיר ,אולם הסיור מתרכז דווקא בדמויות
הפחות מוכרות ,אלה שתיירים נוטים לדלג
עליהן מכיוון שאינם יודעים שדווקא להם יש
את הסיפורים המרתקים ביותר.
לפרטים נוספים והצטרפות לסיור:
https://bit.ly/2OTKZPw

אל תשכחו להזין את קוד ההטבה SECRETGIFT
ולהנות מהטבה מיוחדת של  10%הנחה
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סיור אל יערות וינה

סיור לעמק הוואכאו

הצטרפו אלינו לסיור יום ביערות וינה!
לאחר שנהנתם בעיר וינה וחוויתם את
יופיה ועושרה התרבותי ,הצטרפו אלינו
לסיור אל יערות וינה בו תוכלו לבקר
במקומות מעניינים ולהנות מנופים
נהדרים .בסיור זה נבקר באיזור טירת
ליכטנשטיין העתיקה ,האגם התת קרקעי
הגדול ביותר בעולם ,מנזר הצלב הקדוש,
ועיירת באדן הקסומה ,בה נפשו הקיסרים
ובה חיו או הופיעו מוזיקאים חשובים כגון
מוצרט ,בטהובן ,שטראוס ושוברט .נסייר
בעיר העתיקה ובמידת האפשר יינתן גם
זמן חופשי להנות מהחנויות הקטנות
והרחובות היפים .הצטרפו אלינו לסיור
ביערות וינה המרהיבים:

הצטרפו אלינו לסיור יום חווייתי בעמק
הוואכאו! אחד המקומות היפים ביותר
באיזור וינה .עמק מרהיב זה נמצא
במרחק של כשעה וחצי נסיעה מוינה
וידוע בעיירות הציוריות שבו ,בכרמים
הרבים ובנהר הדנובה הפראי שזורם
לאורכו .בסיור זה נבקר בלפחות שתי
עיירות היסטוריות -מלק ודורנשטיין.
במלק נבקר במנזר מרשים ומדהים
ביופיו .לאחר שתחוו את יופייה של העיירה
נמשיך אל דורנשטיין ,עיירה עתיקה על
גדות הדנובה בה ישב בשבי מלך אנגלי
מפורסם.
רוצים לשמוע עוד? בקרו באתר שלנו
והירשמו לסיור

https://secretvienna.org/tours-in-hebrew/

https://secretvienna.org/tours-in-hebrew/

כל אלו ועוד סיורים רבים ומגוונים כגון אלים וגיבורים ,וינה של ימי הביניים,
הנשים החזקות של וינה ועוד ועוד ועוד תוכלו למצוא באתר שלנו
רוצים חוויה שהיא יותר מרק סיור בעיר היפייפיה הזו?
עם סיקרט וינה אתם יכולים גם לחקור את העיר על סאגוואי ,על כרכרה עם סוסים ממש כמו פעם,
לצעוד עם חיילים ברחובות וינה ,לבשל אוכל מקומי או להקשיב לקונצרט שמנוגן במיוחד לכבודכם.
מידע על עוד חוויות וסיורים אתם יכולים למצוא באתר
https://secretvienna.org/vienna-activities/

אל תשכחו להזין את קוד ההטבה SECRETGIFT
ולהנות מהטבה מיוחדת של  10%הנחה
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מוזיאון ההיסטוריה

מוזיאון אלברטינה
מוזיאון אלברטינה נחשב לאחד המוזיאונים הטובים
והמצליחים באוסטריה ,אשר מחזיק ביצירותיהם
של אמנים גדולים בתולדות האמנות המודרנית
והעכשווית .בין המייצגים הקבועים במוזיאון אלברטינה
ניתן למצוא יצירות מופת רבות של אמנים מדהימים
כגון פיקאסו ,מונה ,שאגאל ,רובנס ,רפאל ,דגה ועוד
רבים אחרים וטובים .מלבד התערוכות הקבועות,
המוזיאון עורך תערוכות משתנות מצוינות ,כך שגם
אם ביקרתם באלברטינה בעבר ,בהחלט שווה לבדוק
מהי התערוכה המשתנה המוצגת כאשר אתם מגיעים
לוינה .בין התערוכות המשתנות השנה ( )2019ניתן
למצוא את התערוכה של האמן הרמן ניטש ,שון סקולי
מריה לאסינג ועוד.
המוזיאון פתוח כל יום בין השעות  10בבוקר ועד 6
בערב .בימים רביעי ושישי דלתות המוזיאון נסגרות
בשעה  9בערב.
כתובתAlbertinaplatz 1 :

הספרייה הלאומית האוסטרית
הספריה שהקומה על ידי ההבסבורגים -משפחת
האצולה הראשונה של אוסטריה ממוקמת בארמון
הופבורג ובתוכה יותר מ  7-מיליון פריטים באוספים
השונים שלה ,חלקם עתיקים מאוד ויקרי ערך .הספר
העתיק ביותר שניתן למצוא בספריה הוא הGospels -
 Golden Holyמשנת .1368
האוסף הגדול של הספרייה כולל ,בין היתר ,ספרים
רבי ערך מצרפת ואיטליה; כתבי יד וספרים נדירים;
אוסף מפות נדירות וישנות; אוסף כתבי יד על גבי
פפירוס (הספרייה הלאומית האוסטרית מחזיקה את
אחד האוספים הגדולים והחשובים ביותר של כתבי יד
עתיקים בעולם); הדפסים ישנים ויקרי ערך ,ועוד רבים
ושונים.
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הצבאית מוזיאון היסטוריית המלחמה בוינה
מתעד את סיפורי מלחמות אוסטריה מימי
ראשית האימפריה ועד מלחמת העולם
השנייה ,באמצעות מגוון רחב של תערוכות
מתקופות המלחמות שונות כגון :מלחמת
שלושים השנים ,המלחמות נגד העות'מנים,
מלחמת נפוליאון ,מלחמת העולם הראשונה,
היכל פרנץ יוזף ועוד ,אשר כוללים מייצגים כמו
כלי נשק ,שריונות ,טנקים ,מטוסים ,מעילו של
נפוליאון ,מדליות ותגי כבוד ,רכבו של פרנץ
פרדיננד והאקדח שרצח אותו ולמעשה הצית
את מלחמת העולם הראשונה ,ועוד רבים
ושונים .המוזיאון פתוח כל יום בין השעות 9
בבוקר ועד  5אחר הצהריים,
בכתובתArsenal Objekt 1 1030 :

בכל יום ראשון הראשון לחודש אנחנו
מזמינים אתכם להצטרף לוולפגנג,
המומחה הצבאי שלנו שיקח אתכם
להרפתקאה ,החל מהמלחמות במאה
ה 16-ועד לתקופתינו התצטרפו
לוולפגנג כאן -
https://secretvienna.org/english-tours
/the-museum-of-military-history-part-1/

המוזיאון להיסטוריה של הטבע
בניין המוזיאון נפתח בשנת  ,1889במקביל למוזיאון
לתולדות האמנות ,ולשניהם מראה חיצוני זהה
(מוזיאונים תאומים); הם עומדים זה מול זה משני
צידי המריה תרזה פלאץ ברובע הראשון של העיר.
המוזיאון נבנה כדי לאכלס את אוסף האומנות
הענק שנאסף לאורך השנים על ידי ההבסבורגים.
המוזיאון להיסטוריה של הטבע בוינה הוא אחד
הטובים בעולם עם אוסף שכולל כ  30מיליון מייצגים,
ביניהם :אוסף ענק של מטאוריטים ,דגימות של
חיות אשר נכחדו ,מודלים של דינוזאורים ענקיים
ואימתניים ,פלנטריום דיגיטלי מדהים ,הפסל ונוס
של וילנדורף ועוד .המוזיאון פתוח בימים חמישי עד
שני בין השעות  9בבוקר ועד  6וחצי בערב; בימי
רביעי מהשעה  9בבוקר ועד  9בערב; בימי שלישי
המוזיאון סגור.

בית המוסיקה

המוזיאון היהודי של וינה

בית המוסיקה של וינה הינו מוזיאון לתולדות המוסיקה
המשלב אמצעים טכנולוגים דרכם יכולים המבקרים
להשתתף אינטראקטיבית במיצגים השונים .מה שהופך
את הביקור במוזיאון המוסיקה לחוויה מוסיקאלית
בפני עצמה .המוזיאון מומלץ למבוגרים ולילדים כאחד.
המוזיאון ממקומם בכתובתseilerstrasse 30,1010 :
ופתוח בכל ימות השבוע מהשעה  10בבוקר עד  10בלילה.

בשנת  1895הוקם המוזיאון היהודי הראשון בווינה,
שהיה גם הראשון בעולם כולו .פתיחת המוזיאון הייתה
בחסות קבוצה של אזרחים יהודים וינאים .האוסף הראשון
התמקד בתרבות ובהיסטוריה של היהודים במלוכה
האוסטרו-הונגרית ,ובמיוחד בוינה ובגליציה .באוסף
מהתקופה שבין שתי מלחמות העולם ,ישנם חפצים
ציוניים שמשקפים את הדיון הפוליטי החדש באותה עת.
בעקבות סיפוח ואוסטריה לגרמניה הנאצית ב1938
המוזיאון נסגר .בשנה האחרונה לקיומו של המוזיאון
הוכנסו למלאי  6474חפצים .בשנת  1939הועבר המלאי
למוזיאון האתנולוגיה ולמוסדות וינאיים אחרים .בתחילת
שנות החמישים הוחזרו רוב האוספים לארגון התרבות
הישראלי בוינה ,אך חלק גדול מהאוספים הושב אך ורק
בשנות ה  .90-למרבה הצער יותר ממחצית האובייקטים
נותרו אבודים  -בין אם כי נהרסו או כי נגנבו .מפעם לפעם
ניתן לזהות חפצי אמנות שפעם היה שייך למוזיאון היהודי
בשווקי אמנות ועתיקות .התערוכה מורכבת מאוסף נדיר
של פריטים ששרדו והולוו למוזיאון באופן קבוע על ידי
הקהילה היהודית בוינה .המוזיאון פתוח בימים ראשון עד
שישי מ 10בבוקר עד  6בערב ,ביום שבת המוזיאון סגור.
כתובתDorotheergasse 11 :
לפרטים נוספיםhttp://www.jmw.at/en/about-us :

מוזיאון סיסי
הקיסרית אליזבת ,הידעה בכינויה סיסי הייתה אשתו
של הקיסר פרנז יוזף הראשון שליט האימפריה האוסטרו
הונגרית באמצע המאה ה .19המוזיאון הנמצא בארמון
הופבורג מוקדש כולו לחיה המרתקים של הקיסרית,
ובו תזכו להצצה נדירה לחייה ולפרטיה האישיים של
הקיסרית הכי מסקרנת בממלכה האוסטרית .במוזיאון
מעל  300פריטים מקוריים שהיו שייכים לה .בינהם
שמשיות ,כפפות וכפפות ,פריטי לבוש ,תכשירי יופי ,כוס
חלב שלה עם תיק הנסיעות שלה ,ארון התרופות שלה
ואפילו תעודת הפטירה המקורית .המוזיאון פתוח כל
ימות השנה מ 9בבוקר עד  5וחצי אחר הצהריים.

בית מוצרט
בביקור בוינה בירת המוסיקה הקלאסית ,לא כדי לוותר
על הצצה לביתו של המלחין הגדול מכולם וולפגנג
אמאדאוס מוצארט .ביתו ,בו חיי מרבית חייו ובו הלחין
את רוב יצירותיו המפורסמות ,פתוח כיום לקהל הרחב.
בבית תוכלו לצפות איך נראו חייו של מוצארט כאיש עמיד
במאה ה ,18ולהציץ על פריטים יקרי ערך מתקופת חייו
בוינה .הבית נמצא בכתובת Domgasse 5, 1010
ופתוח כל יום מ 10בבוקר עד  7בערב.

שימו לב-
כרטיס לאחד המוזיאונים מקנה כניסה
למוזיאון השני במהלך  4ימים לאחר
רכישת הכרטיס ,כך שמומלץ מאוד
לבקר בשניהם

המוזיאון היהודי יודנפלץ
בימי הביניים היתה וינה בית לקהילה יהודית משגשגת ,אחת הגדולות והחשובות באירופה .רבנים מפורסמים
לימדו ועבדו כאן והפכו את העיר למרכז ידע יהודי .כל זה הגיע לסיומו הפתאומי ב 1420/21 -כשיהודיי וינה
גורשו או נרצחו .שרידי בית הכנסת שנהרס אז ,שהתגלה מתחת לכיכר יודנפלאץ ב  ,1995-מעיד על חיי
הקהילה בימי הביניים ועל חורבנה .כיום ,מקורות חדשים ,ממצאים מדעיים וממצאים אדריכליים מאירים אור
על איך התנהלו החיים בעיר וינה בימי הביניים .התערוכה הקבועה מחזירה את המבקרים אחורה בזמן לווינה
במאה ה  14-דרך סיור וירטואלי :החל בהתפתחות הקהילות היהודיות באמצעות שחזור של וינה היהודית לחיי
היומיום של היהודים בימי הביניים .המוזיאון מציג תערוכה אחת קבועה וכמו כן תערוכות אורחות שמתחלפות
אחת לכמה חודשים .המוזיאון פתוח בימים ראשון עד שישי מ 10בבוקר עד  6בערב ,ביום שבת המוזיאון סגור.
למידע נוסףhttp://www.jmw.at/en/exhibitions/museum-judenplatz :
כתובתJudenpl. 8 :
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המוזיאון לתולדות האמנות

בית הים ()Haus des Meeres

המוזיאון נפתח בשנת  1891כדי לאכלס את אוסף
האמנות הנכבד של משפחת הקיסרות האוסטרית,
משפחת הבסבורג ,ונחשב כיום לאחד המוזיאונים
החשובים והמובילים בעולם .חלקו הפנימי של בניין
המוזיאון לתולדות האמנות מעוטר בפאר רב בשיש,
פסלים יפהפיים ,עלים מזהב ,כמו גם ציורים ייחודיים
שבוצעו על ידי גוסטב קלימט ומוצגים  12מטרים מעל
הקרקע על תקרת המוזיאון וממש מעל גרם המדרגות
הראשי .המוזיאון מציג אינספור עבודות אמנות
מהגדולות בהיסטוריה האירופית ,ובהן "the Meadow
 "Madonna inשל רפאלAllegory of Painting" ,
 "Theשל ורמר ,ועוד .בנוסף ,תמצאו במוזיאון אוצרות
מרתקים מתרבויות מסתוריות אשר נעלמו מן העולם
לפני שנים רבות .אוספים נוספים של המוזיאון הם:
אוסף עתיקות יווני ורומי ,גלריית תמונות ,אוסף
מטבעות ,אוסף כלי נגינה היסטורייםֹ ,
או ֶסף כלי נשק
אימפריאלי ועוד ,כמו גם תערוכות מתחלפות מעניינות.
המוזיאון לתולדות האמנות פתוח במהלך יוני עד
אוגוסט ,מדי יום ,בין השעות  10בבוקר ועד לשעה 6
בערב ;.בחודשים ספטמבר עד מאי המוזיאון פתוח
בימים שלישי עד ראשון החל מ 10-בבוקר ועד  6בערב,
כאשר בימי חמישי המוזיאון נסגר בשעה  9בערב.

המוזיאון ,מציג למבקריו  9מבתחמים שונים בהם יותר
מ 10,000-חיות ,ביניהם דגים טרופיים ,כרישים ,צבי
ים ,תנינים ,דגים אקזוטיים ,פיראנות ,נחשים ,אלמוגים,
דגים מהים התיכון ,דגי מים מלוחים/מתוקים ועוד רבים
אחרים .בנוסף ,בתחומי המוזיאון נפתח ביתן טרופי
חדש ובו קופים וציפורים נעים בחופשיות מוחלטת .וטיפ
קטן – מהמרפסת בגג המוזיאון יש תצפית נפלאה על
העיר וינה .חבל לפספס .המוזיאון ממוקם בכתובת:
Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060
ופתוח כל יום החל משעה  9בבוקר ועד  6בערב .בימי
חמישי המקום פתוח עד השעה  9בערב.

מוזיאון ליאופולד
המוזיאון מחזיק בכ  5,000פרטי אומנות אשר נאספו
במהלך חמישה עשורים על ידי אליזבת ורודולף
לאופולד ומהווים כיום את אחד האוספים הגדולים
ביותר לאומנות אוסטרית מודרנית .במוזיאון תמצאו
פרטי אומנות של אמנים גדולים כגון אגון שילה ,גוסטב
קלימט ,אוסקר קוקשקה ועוד .המוזיאון נמצא במתחם
המוזיאונים בכתובת  Museumsplatz 1המוזיאון
פתוח בכל ימות השבוע מלבד ימי חמישי בין  10בבוקר
ל 6בערב

המוזיאון לאומוניות שימושיות ()KAM
במוזיאון הזה אתם תמצאו שילוב נדיר בין העבר
להווה .השילוב מורגש בחללים הגדולים של המוזיאון,
בתערוכות הייחודיות ,ובאווירה של המקום .המוזיאון
משלב עיצוב ,ארכיטקטורה ,אומנות שימושית ,ואומנות
עכשווית .במקום תצוגות משתנות ,ארועיםף סיורים
ואף פעילויות לילדים ומשפחות.
כתובת המוזיאון היא  Stubenring 5 ,1010המוזיאון
פתוח בכל ימות השבוע מלבד שני ,בין השעות 10
בבוקר ו 6אחר הצהרים.
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מוזיאון האשליות
המוזיאון הזה יוכיח לכם שלא כל מה שרואים בעיניים
הוא אמיתי .מוזיאון האשליות הוא לא סתם עוד מוזיאון,
אלא חוויה שלמה של תעתועי ראייה .כל הפריטים
במוזיאון יגרמו לכם לפקפק בחושים שלכם ובעיקר
בחוש הראייה .חובה להגיע עם מצלמה!
כתובת Walnerstrasse 4, 1010 :המוזיאון פתוח בכל
ימות השבוע מ 10בבוקר עד  8בערב.

אוצרות הקיסרים
Kaiserliche-Schatzkammer
במוזיאון זה קולקציות נדירות של אוצרות וחפצים
אישיים של משפחות המלוכה בימי הביניים באירופה,
תכשיטים מתקופת האימפריה הרומית ,ופריטים
מהארמונות של בני שושלת האבסבורג ,לצד פריטיים
המקושרים לדת ומסורת .במוזיאון האוצרות יוצאים
למסע שמחזיר אותנו הרבה אחורה בזמן לתקופות של
מלכים וקיסרים והצצה נדירה לפריטים בהם השתמשו
או שעיטרו את לבושם ובתי מגוריהם .המוזיאון פתוח
כל יום מ 9בבוקר עד  5וחצי ,חוץ מימי שלישי
כתובת Schweizerhof, 1010

פולקסגארטן (גן הורדים)

טורקישנספארק

הפארק הוקם ב 1825ויועד לספק לכלל העם פינה
נעימה ומרגיעה לתיירים ומקומיים .הפארק צמוד
לכיכר הגיבורים ולארמון הופבורג וזהו המקום
המושלם לעצור למנוחה קצרה בשמש במן טיול
מרגלי באזור .הגינה העצומה מלאה בורדים
פורחים ,מזרקות פעילות וספסלים הפזורים בגינה
לנוחיות המטיילים באזור שיוכלים להנות ממנוחה
באווירה הקסומה של הגן.

הפארק שממוקם על שטח הררי היסטורי הוא אחד
הפארקים הותיקים בוינה .הפארק נפתח בשנת
 1888עד ידי הקיסר פרנץ יוזף .בשנת 1893
הפארק עבר לבעלותה של עיריית וינה שהגדילה
את הפארק ושתלה צמחייה רבה .החלק החדש
של הפארק נפתח ב 1910על ידי העירייה .בפארק
מאגר מים יפייפיה ,מוקף בצמחיה .אמנם הוא לא
במרכז העיר אבל מאוד מומלץ לביקור בימי הקיץ
החמים.

בורגגארטן
הפארק שבמשך שנים היה הגינה הפרטית של
הקיסר פרנץ יוזף עוצב על ידי הגננים לוודוויג
גבריאל ופראנץ אנטון והוקם בשנת .1818
המיוחד בבורגארטן הוא שהקיסר פראנץ יוזף
בכבודו ובעצמו לקח חלק בעיצובו ודאג להביא
סוגי צמחים שונים ממקומות שונים בעולם.
בפארק שנפתח לקהל הרחב ב 1919תמצאו פסל
עשוי מברונזה לזכרו של פראנץ יוזף וגם פסל
של מוצארט האגדי .הפארק ממוקם ממש על
הרינגשטראה ,צמוד לארמון הופבורג ואלברטינה.
במתחם הפארק נמצא גם בית הדקלים ,בית
הפרפרים ,וביתקפה -מסעדה
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שטאדטפארק -גן העיר
הפארק ,המעוצב בסגנון אנגלי נחשב לפארק
הגדול ביותר במרכז העיר .הפארק עצמו
המשתרע על גודל של  65,000מ"ר מחולק
לשניים על ידי נהר " "Wienflussאשר זורם
במרכזו .בזכות העובדה שמגוון נרחב של צמחי נוי
ושיחים ניטעו בגני הפארק ,הפארק פורח כמעט
כל השנה ובנוסף בזמן שיטוט בפארק תוכלו
להנות מבריכות ,מזרקות ,שבילים מתפתלים,
פסלים (כשהמפורסם ביותר הוא פסל הברונזה של
המלחין יוהן שטראוס) ,ספסלי עץ ומשטחי דשא
נרחבים.

כנסיית ווטיב

כנסיית סנט צ'ארלס
כנסיית הבארוק היפהפייה סנט צ'ארלס (=
קארלס) ,אשר בנייתה נסתיימה בשנת ,1737
ממוקמת בקארלספלאץ בוינה לא הרחק מארמון
הופבורג .הכנסייה נבנתה בהוראתו של הקיסר
הרומי השישי צ'ארלס  -הוראה אשר ניתנה בשנת
 ,1713לאחר סיום המגיפה הגדולה האחרונה בעיר
וינה ולכבודו של פטרונו צ'ארלס בורומאו .כנסיית
צ'ארלס ידועה כסניף הווינאי של אבירי הצלב עם
הכוכב האדום ,כמו גם כאחד המבנים המרשימים
ביותר בעיר וינה ,אשר משמשת כיום גם כאחד
המקומות הבולטים והמבוקשים ביותר למופעי
קונצרט.

קתדרלת סנט שטפן
הקתדרלה ,בסגנון גותי-רומנסקי ,ממוקמת בלב
העיר והרובע הראשון והיא אחד מסמליה של העיר.
לקתדלרה ארבעה מגדלים אשר הגבוה ביניהם
הוא המגדל הדרומי והוא מגיע ל 136.44-מטרים
גובה .טיפוס במעלה המגדל הדרומי אפשרי
בתשלום סימלי ויאלץ אתכם לטפס כ 343-צעדים
בלבד ,משם תזכו לראות נוף עוצר נשימה על העיר.
הכנסייה הוקמה במהלך המאה ה 12-בסגנון
הרומנסקי בעקבות הסכם בין הדוכס ליאופולד
הרביעי עם הבישוף של פאסאו .במהלך השנים
הכנסיה עברה שינויים רבים במהלך השנים אך
הקיר המערבי עם המגדליים הרומיים מתוארכים
לשנת  1237ומלבד שימור לא חל בהם שינוי ממשי.
בביקור בתוך הקתדרלה תזכו לראות מזבחות
יקרות ,שרידים מעוטרים בזהב ואבנים יקרות,
טקסטים ליטורגיים ,כמו גם את קבריהם של
הקיסר פרידריך השלישי ,הנסיך יוג'ין מסאבויה,
הדוכס הבסבורג רודולף הרביעי ואחרים.
הכנסייה פתוחה לקהל בכל ימי השבוע בכתובת
Stephansplatz 3 1010

הכנסייה האגוסטינית
הכנסייה שהוסדה בשנת  1327ממוקמת במתחם
הופבורג והחל מהמאה ה 17שימשה בתור הכנסייה
הראשית של משפחת המלוכה .רבים ממשפחת
המלוכה האוסטרית הובסבורג נישאו בכנסיה זו,
החל ממריה תרזה עם הדוכס פרנסיס מלוריין ,מרי
לואיס עם נפוליאון בונפארטה ,והקיסר פרנז יוזף
עם הדוכסית אליזבת מבוואריה (הנסיכה סיסי) .לא
רבים יודעים אך בני משפחת המלוכה נקברו ללא
הלב שלהם ,גופותיהם קבורות במרתף של כנסיית
הקפוצ'ינים אך לבבותיהם קבורים בנפרד במרתף
של הכנסייה האגוסטינית .בימי ראשון בשעה 12
בעלות של  2יורו ניתן לרדת למרתפים ולהציץ על
לבבותיהם של פרנץ יוזף ומשפחתו.
כתובת הכנסייה Josephplatz 1, 1010
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כנסייה יפייפיה בסגנון ניאו גותי שבנייתה הושלמה
ב .1879נסיבות בניית הכנסייה מעניינות ביותר;
בשנת  1853בעקבות ניסיון התנקשות בחייו של
הקיסר פרנץ יוזף ,אחיו של הקיסר -הארכידוכס
פרדיננד מקסימילאן יצר קמפיין לגיוס כספים בכל
רחביה האימפריה לבניית כנסיה כהודייה לאלוהים
על הצלת חייו של אחיו הקיסר .הכנסייה נמצאת על
הריגשטראסה ומחוץ לכנסייה מדשאה גדולה עם
נוף מרהיב.

כנסיית פטר הקדוש
כנסיה פטר הקדוש נבנתה בתקופת הבארוק
ונחשבת לאחת הכנסיות המעוטרות ביותר בוינה.
היא בולטת בנוף העיר בזכות הכיפה הירוקה שלה
והיא למעלה הכנסיה הראשונה בוינה שנבנתה
עם כיפה .הכנסייה הנוכחית אמנם נבנתה בשנים
 ,1701-1733אך ממש במקום בו נמצאת כנסיית
פטר הקדוש היתה ממוקמת הכנסייה העתיקה
ביותר בוינה שנבנתה במאה ה 4 -על שטח העיר
הרומית וינדובונה .הכנסייה הנוכחית היא כנסייה
בארוקית אשר נבנתה בהשראת בזיליקת פטרוס
הקדוש ברומא .הכנסייה מרשימה ביופייה מבחוץ
ומבפנים ונחשבת לאחת הכנסיות היפות בעיר.

כנסיית הקפוצ'ינים
כנסייה צנועה במרכז העיר ליד ארמון הופבורג,
הידועה גם בשמה כנסיית מרי הקדושה של
המלאכים .כנסיית הקפוצ'ינים משוייכת למסדר
הקפוצ'ינים ,מסדר קתולי אשר מוצאו מהמסדר
הפרנציסקני .מסדר הקפוצ'ינים משך אליו בני
מלוכה ואצולה מכל רחבי העולם.
כנסיית הקפוצ'ינים נבנתה בעקבות צוואתה ואף
השקעתה של הקיסרית הראשונה שנקברה בה:
אנה ,שהיתה אשתו של הקיסר הרומי הקדוש
מתיאס ההבסבורגי .הם אלה שביקשו להיקבר
דווקא במקום זה ובכך החלו את מסורת קבורתם
של רבים מבני השושלת דווקא שם ולהקמתה של
הקריפטה הקיסרית ,מרתף בו קבורות גופותיהן
של רוב בני שושלת הבסבורג .המזבח הנוכחי של
הכנסייה הוקם ב .1918-הוא נחשב ,למרות יופיו
והציור היפהפה שעליו ,למזבח צנוע יחסית כמו
הכנסייה כולה .כתותבת הכנסיה היא ה-
Neuer Markt, 1010

תאטרון בורג Burgtheater

בית האופרה המרכזי
בית האופרה המלכותית של וינה הוא אחד מבתי
האופרה המובילים בעולם וכיום נחשב לסמל
מלכותי ותרבותי חשוב בהיסטוריה האוסטרית.
המבנה המקורי של בית האופרה ניזוק קשות
בתקופת מלחמת העולם השנייה ,במהלך הפצצות
בעלות הברית על העיר וינה .ב 1953כשחזרה
אוסטריה להיות רפובליקה עצמאית ,הפרוייקט
הראשון בדחיפותו היה שיקום תשתיות העיר
ושיקום ושחזור של בית האופרה .בית האורה הוא
מרכז תרבותי ותיירותי חשוב בבירה האוסטרית,
מידי ערב מתקיימות בו הופעות אופרה ,בלט
ולעיתים גם נשפים .בכל עונה ,לוח הזמנים כולל
 350מופעים של יותר מ 60אופרות והופעות בלט
שונות  .בכל לילה ניתן לצפות באמנים מרחבי
העולם לצד האנסמבל הקבוע של האופרה .לבית
האופרה ניתן להכנס במהלך היום להצצה לתוך
המבנה העוצר נשימה וכמו כן ניתן לקחת סיור
במקום .להופעות במהלך הערב יש קוד לבוש
אלגנטי אך מספר שעות לפני תחילת המופע ניתן
לרכוש בקופות האופרה כרטיסי עמידה בעלות של
מספר יורואים בודדים ,כרטיסים אלו לא דורשים
קוד לבוש וכך ניתן להנות מהופעה מרהיבה
בהשקעה מינימלית .כתובת האופרה היא
Opernring 2, 1010

קונצרטים בכנסיות
מוסיקה קלאסית היא חלק בלתי נפרד מאופי
העיר ,ולכן מעבר לאולמות הקונצרטים והאופרות,
ניתן לצפות במופעי מוסיקה קלאסית גם ברחבי
הכנסיות הרבות בעיר .בין השאר ניתן להאזין
למוסיקה וינאית קלאסית בכנסיית אנה הקדושה;
אנסמבל קלאסי בכנסיית פטר הקדוש ; סונטות
כינור ופסנתר של מוצארט בכנסיית פטר הקדוש
; ארבע העונות של ויואלדי בכנסיית צ'ארלס
הקדוש;הופעות גוספל בכנסיית שטפן הקדוש
ועוד מופעים רבים אחרים .למידע נוסף וזמנים
מומלץ להתעדכן באתר
https://www.classictic.com/en/
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תאטרון בורג המעוצב בסגנון הבארוק ממוקם
לאורך הרינגשטראסה ,והוא התיאטרון הכי
מפורסם בשפה הגרמנית ובין התיאטראות
המפורסמים בעולם .התאטרון נפתח לקהל הרחב
ב ,1741בעקבות רצונה של מריה תרזה לתאטרון
שיהיה בקרבת ביתה -אמרון הופבורג .במאה ה18
הופיעו בתאטרון אמנים חשובים כמו מוצארט,
בטהובן וגותה .התאטרון שינה את מיקומו ב1888
ועבר למשכנו הנוכחי על הרינגשטראסה .ב1945
רוב התאטרון נהרס; תחילה מההפצצות של
הנאצים ,ובהמשך השנה על ידי שריפה שפרצה
במקום .לאחר המלחמה התאטרון שוחזר וכך הוא
נראה עד היום.
מתחילת שנות ה ,70התאטרון נהיה מקום המפגש
של המפיקים והמעצבים מהחשובים בעולם.
התאטרון אירח מחזות שנכתבו על ידי המחזאים
הגדולים בעולם ,כגון תומס ברנהארד ,הייפרידה
ג'לינק ,פטר הנדקה ועוד .ובכך צבר את המוניטין
של אחד התיאטראות הגדולים והחשובים בעולם.
כיום ,האנסמבל המפורסם הוא המרכיב המרכזי
בתאטרון והוא הנשמה של המקום 530 .האנשים
העובדים במקום עושים את מירב המאמצים כך
כל שכל אחת מ 20ההפקות המופקות כל שנה
תהיה חוויה יוצאת מן הכלל.
כתובת Universitätsring 2, 1010

מוכרי הקונצרטים ברחוב
בשיטוט ברחבי הרובע הראשון אתם תתקלו בלא
מעט מוכרי כרטיסים לבושי מדים מהודרים
שיציעו לכם לרכוש כרטיסים לקונצרטים ואופרה.
לא מדובר ברמאים ולא בספסרים לא מורשים .אין
שום בעיה לרכוש מהם כרטיסים ,אך מאוד חשוב
לבקש לראות תמונה של האולם בשביל לדעת
בדיוק על מה אתם משלמים ושמדובר בהחלט
במופע מסודר ולא משהו מאולתר לתיירים .שימו
לב ברוב המופעים המסודרים ניתן לקנות כרטיס
עמידה בעלות מופחתת )מאוד מופחתת( בקופות
של התאטרון המציג.
מוסיקפריין הוינאית Wiener Musikverein
המבנה שנבנה במהלך שלוש שנים ונפתח לקהל
ב 1870מארח עד היום קונצרטים רבים על בסיס
יום יומי .הבניין ידוע בשל האקוסטיקה המצויינת,
יופיו המרהיב ,ושבעת אולמות המופעים שכל
אחד מעוצב בסגנון שונה .מבין שבעה האולמות
מומלץ במיוחד לבקר ב"אולם הגדול" אשר ידוע
בשל עיצובו המפואר ,קירותיו המכוסים זהב,
והנברשות המפוארות התלויות מהתקרה.
כתובת Musikvereinsplatz 1, 1010

מוזיאון השוקולד

מוזיאון השוקו(לד)
של יצרנית השוקולדים האוסטרית  , Heindlתלמדו על
היסטוריית השוקולד ותזכו להצצה איך השוקולד מיוצר.
במוזיאון ניתן להנות מטעימות מתוקות ,הדרכות (גם
באנגלית) על ידי מדריכי המקום וסדנאות .המוזיאון
מהווה חוויה מתוקה ומהנה לילדים ומבוגרים כאחד.
כתובת המוזיאון היא Willendorfer Gasse 2-8, 1230
ופתוח כל יום מ  9בבוקר עד  4אחר הצהריים.

מוזיאון השוקולד ממוקם בתחומי פארק השעשועים
פראטר שברובע ה .2-המוזיאון מציג הסבר לגבי היסטוריית
השוקולד ופולי הקקאו בג'ונגלים .בנוסף ,ניתן למצוא
במוזיאון משחקים מהנים ,פסלים ומייצגים משוקולד ,ואף
סדנאות שוקולד לילדים שאורכות  30דק' (באנגלית).
המוזיאון פתוח כל יום מ 10בבוקר עד  6בערב

מתחם החלקה על הקרח בחודשי החורף
למי שמגיע לוינה במהלך חודשי החורף  -הכיכר שמול בניין
העירייה של וינה הופכת למתחם ענק להחלקה על הקרח,
כאשר לילדים ולמתחילים יש מתחם החלקה קטן יותר.
מסביב למתחם נפתחים תמיד דוכני מטעמים ושתיה מגוונים
ומחממים.
על פי רוב ,מתחם ההחלקה נפתח באמצע נובמבר ,אך עד
אמצע ינואר מדובר במתחם החלקה קטן יותר ,כיוון שממש
לצידו פועל שוק חג המולד המקסים .החל מאמצע ינואר,
ולאחר פירוק שוק חג המולד ,שטח מתחם ההחלקה גדל
ומתפרש על חלק נרחב של כיכר בית העירייה.
כתובתRathausplatz 1010 :

מוזיאון המוזיקה Haus der Music

סיור בכרכרה
בעיר ניתן לעשות סיור בכרכרה באזור הרובע הראשון .על
פי דעתנו ,מדובר בחוויה ייחודית לילדים ומבוגרים כאחד.
הרי כמה פעמים כבר יצא לנו לנסוע בכרכרה יפהפייה
רכובה על ידי סוסים אציליים ומרשימים ברחובותיה
הקסומים של וינה? מרגיש ממש כמו בסיפור מהאגדות...
את הכרכרות ניתן למצוא על פי רוב בכיכר מול הכניסה
לארמון הופבורג ו/או ליד קתדרלת סנט סטפנוס
ב.Stephanplatz-

מוזיאון הילדים בארמון שונברון
במוזיאון הילדים זוכים הילדים להתחפש בבגדים
מתקופת האימפריה האוסטרית ,לחבוש פאות ,לשחק
במשחקים אימפריאליים ועוד ,ולמעשה לחוות באופן
מרתק וכייפי את חיי הילדים בתקופה אחרת בזמן
בתקופה של קיסרים ,נסיכות ,אימפריות ונשפים.
המוזיאון פתוח בכל יום בין השעות 10בבוקר ועד 5
אחה"צ.
Wallnerstraße 4, 1010 Vienna

מוזיאון  ZOOMלילדים
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המוזיאון מעודד את הילדים דרך תערוכות שונות,
מייצגים מגוונים וכמובן ,משחקים כיפים ,להשתמש בכל
אחד מהחושים שלהם על מנת לחוות את עולם האומנות
בדרך מהנה ואינטראקטיבית .דרך המשחקים והפעילויות
המגוונות במוזיאון ,הילדים יוצרים ולמדים.
המוזיאון ממוקם בכתובת Museumplatz 1, 1070
ופתוח בימים שלישי עד שישי בין  8:30בבוקר ועד  4אחר
הצהריים ,בימים שבת וראשון בין  9:45בבוקר ועד ל 4
אחר הצהריים .בימי שני המוזיאון סגור.

במוזיאון זה הילדים למדים באופן אינטראקטיבי מוזיקה,
צלילים ,מיהם המלחינים הגדולים של אוסטריה ועוד .כמו
כן ,הילדים זוכים ליהנות ממשחק משעשע שהמציא מוצרט
אשר הופך שמות למנגינות או יצירת ואלס על ידי זריקת זוג
קוביות .בהחלט מומלץ.
המוזיאון ממוקם בכתובת הבאה:
 Seilerstätte 30, 1010 Viennaופתוח בכל יום החל
מהשעה  10בבוקר ועד  10בלילה.

מוזיאון האשליות ()Museum der Illusionen
המוזיאון מציג אוסף של הולוגרמות ,אשליות אופטיות,
משחקי מחשבה מהנים ואף מערבולת וורטקס מגניבה.
המוזיאון מעניין ומשעשע ומומלץ הן לילדים והן למבוגרים
שנהנים ממשחקי חשיבה .אגב ,רצוי מאוד להביא מצלמה
שכן חלק מהאשליות ניתן לראות רק דרך עדשת המצלמה –
ואלו תמונות בהחלט מגניבות!
המוזיאון פתוח מדי יום בין השעות  10בבוקר ועד  9בערב,
וממוקם בכתובת הבאה:
Wallnerstraße 4, 1010 Vienna

בית הפרפרים
בבית הפרפרים מתעופפים להם בחופשיות כ 400 -פרפרים
יפהפיים ברחבי תחומי הביתן הלא מאוד גדול ,אך מלא
בצמחים אקזוטיים ומיני מפלים.
הסביבה הותאמה במיוחד בכדי לספק לפרפרים האקזוטיים
את הסביבה הטבעית המתאימה להם ,מה שאומר שדיי חם
בפנים – מרגיש ממש כמו להיות ביער טרופי ,אבל לדעתנו
הפרפרים היפהפיים שווים את זה .והאמת ,בחודשים הקרים
של וינה מוזיאון שכזה הוא אף יתרון ;)
המוזיאון פתוח כל יום .מ  10בבוקר עד  5אחר הצהריים
וממוקם ממש מחוץ לארמון הופבורג.

מבוך צמחיה בגני שונברון ()Maze at Schönbrunn

מוזיאון הטכנולוגיה

המבוך הוקם לראשונה בשנת  1720אך ננטש בהדרגה
ופורק בשנת  .1892בשנת  1999הוחלט לשחזר את
המבוך על סמך מודלים היסטוריים של המבוך הראשוני.
מתחם מבוך הצמחייה מורכב בעצם משני מבוכים ,האחד
גדול והשני קטן יותר ,כמו גם מתחם מנוחה עם משחקים
שונים .מתחם המבוך ממוקם בגני ארמון שונברון שברובע
ה .13-שעות הפעילות משתנות בהתאם לעונה ולכן
מומלץ להתעדכן באתר-
https://bit.ly/2qGq738
הכניסה למבוך לילדים מתחת לגיל  14בליווי מבוגר בלבד.

המוזיאון הטכנולוגי של וינה הוא מוזיאון מרשים ביותר שמציג
תערוכות ותצוגות בנושאים מדעיים-פיסיקליים לצד מוצגים
טכנולוגיים מרשימים כמו מנועים מסוגים שונים ,תערוכת
רכבות ,תחנות כוח הדראוליות וטורבינו .במוזיאון תערוכות
שונות ומשתנות והוא מתאים במיוחד לילדים ומשפחות.
המוזיאון נמצא בכתובת Mariahhiflerstrasse 2121, 1140
ופתוח כל יום מ 10בבוקר עד  6בערב.

תיאטרון בובות לילארום
בתאטרון הבובות לילראום ,מפעילי הבובות מקימים את
הבובות לתחייה ומצליחים לרתק את הצופים הצעירים כמו
גם את המבוגרים .המופעים מקסימים ומשעשעים ומותאמים
לגילאים  10-3אך יש לזכור שפת ההצגות היא גרמנית
בלבד .כתובת המקום Göllnergasse 8, 1030

חוות חיות לילדים בקובנזל
בחווה הילדים זוכים להזדמנות לראות מקרוב כבשים ,עזים,
ארנבות ,ברווזים ועוד מגוון חיות משק שונות ולחוות את
הטבע מקרוב .בחווה הילדים יכולים גם לבקר באורוות ולרכב
על סוסי פוני .החווה נמצאת במעלה הר הקאלנברג ברובע
ה 19של וינה .בקרבת החווה ישנה גם תצפית מרהיבה על
וינה ובית קפה.

מגרש משחקי מים לילדים
 Wasserspielplatz Wassertrum .1הוא פארק מים עצום אשר במרכזו ממוקם מגדל מים בגובה שישה מטרים
עם מגלשה שמובילה את גולשיה לאגם רדוד ,אשר מוקף בנחלים ,מפלים ,בריכות ,גשרים ואינספור אזורים שבהם אפשר
פשוט לפרוש שמיכה ,לשכב וליהנות מהשמש הנעימה ,בין אם על הדשא או על החול .בנוסף ,במתחם יש מגרשי כדורעף,
טניס שולחן ,מלתחות ושירותים .ואגב ,הכניסה למתחם הפארק היא ללא תשלום.
פארק המים פתוח כל יום בחודשי הקיץ ,כלומר ,החל ממאי ועד סוף ספטמבר .שעות הפתיחה הם בימים שני ושישי בין 11
בבוקר ועד  9בערב; בכל יתר ימי השבוע הפארק נפתח כבר בשעה  9בבוקר ועד  9בערב .כתובת הפארק היא
Windtenstr. 3, 1100
 Wasserspielplatz Donauinsel.2במגרש המים יש מגוון אטרקציות לקבוצות גיל שונות .במרכז יש בריכת מים
רדודים גדולה ,מפלים ,חול בצידו האחד ודשא בצידו האחר .ניתן למצוא במקום גם בריכת מים עמוקה יותר עבור ילדים
גדולים יותר .בפארק מגוון האטרקציות כגון משאבות מים ,גשרים ,נחלים ,משחקי מים ,רפסודה ,גבעה שעליה מיני תחנת
רוח ובעיקר מרחבים לרבוץ וליהנות עם הילדים.
מגרש המים הזה פתוח כל יום ,כל היום ( 24שעות ביממה) ,החל ממאי ועד לסוף ספטמבר.
כתובת הפארק היא  Donauinsel, 1220 Viennaוניתן להגיע אליו ישירות באמצעות קו המטרו  .U1הכניסה למתחם היא
ללא תשלום.
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מגיעים ליותר מסופש?
איגדנו לכם כמה מסלולים נוספים כדי שתהנו מכל
מה שיש לוינה להציע

יום חמישי:
 10:00-11:30ביקור בארמון שונברון
 12:00-13:00סדנה להכנת שטרודל בארמון
 13:30-16:00סיור בגנים וביקור בגן החיות העתיק
בעולם
 16:00-17:00ארוחת צהריים במסעדה בגן החיות
 17:30-20:00נסיעה לפארק השעשועים פרטר
וארוחת ערב באחת המסעדות במתחם
יום שישי:
 10:00-11:30רחוב הרינג ( כיכיר מריה תרזה,
הפרלמנט ,גן הורדים ,בניין העיריה ,התאטרון של וינה,
האוניברסיטה של וינה)
 11:45-12:30קפה גרשנר -כוס קפה לפני הסיור
 13:00-15:00סיור רגלי בעברית -האימפריה
והיהודים
 15:30-17:00ארוחת צהריים באחת המסעדות
המומלצות מהרשימה
 17:30-19:00המשך הליכה ברחובות העיר
העתיקה ,הליכה לאורך תעלת הדנובה
 19:00ארוחת ערב באחת המסעדות המומלצות
מהרשימה
 25 hours hotelאם נשארה אנרגיה -דרינק בבר על
הגג של מלון
יום שבת:
 11:00-13:00סיור היפים והאמיצים בעקבות
משפחות האצולה
 13:30-15:00ארוחת צהריים באחת מהמסעדות
המומלצות בשוק הנאשמארקט
 15:30-18:00ביקור במוזיאון להיסטורית האומנות/
מוזיאון אלברטינה
 18:30-22:00נסיעה לרובע גרינציג לארוחת ערב
מסורתית בבית יין

יום קניות:
 10:00-11:00קפה של בוקר בפארק שטאדטפארק
 11:00-11:30ביקור במתחם המוזיאונים וכיכר מריה
תרזה
 11:30-13:00שופינג לאורך רחוב הקניות
מריההילפרשטראססה ()Schnitzelwirt
 13:00-14:00הפסקת צהריים במסעדת שניצלוירט
שמגיעה ממש לתוך המתחם  WLBעם הרכבת SCS
 14:00-19:00נסיעה לקניון
חזרה לוינה וארוחת ערב באחת המסעדות המומלצות
יום מוזיקלי:
 10:00-11:00ביקור בכנסיית סנט שטפן
 11:00-13:00הליכה בסמטאות מאחורי הכנסייה
וביקור בבית מוצארט
 14:00-15:30הפסקת צהריים במסעדת שניצלים
 16:00-18:00ביקור בבית המוסיקה
 19:00-22:00ארוחת ערב וקונצרט באולם המוזהב
יום טבע:
 10:00-10:45ביקור בגנים היפים -גן הבורגארטן
והפולקסגארטן
 11:00-14:00ביקור במוזיאון להיסטורית הטבע
 14:00-15:00ארוחת צהריים בקפה לנדמן /מתחם
המוזיאונים
אחר הצהריים אנחנו ממליצים לעלות להר קאלנברג
ולהנות מתצפית עוצרת נשימה על העיר או לבקר
בעולם המים
ארוחת ערב באחת המסעדות המומלצות ברשימה
ואם נשאר קצת כוח אז מומלץ לעשות דרינק באחד
הבארים בתעלת הדנובה
יום יהודי:

יום ראשון:
 10:00-12:00סיור בסמטאות וינה ברובי הראשון
 12:00-14:00ארוחת צהריים באחת
המסעדותהמומלצות
 14:00-19:00טיול מחות לוינה ליערות וינה
ארוחת ערב במסעדה מומלצת

10:00-11:00ביקור ברובע היהודי העתיק
11:30-13:30ביקור במוזיאון היהודי בכיכר יודנפלץ
14:00-15:00קפה ועוגה בקפה סנטרל המפורסם
או ארוחת צהריים באזור
15:30-17:30ביקור במוזיאון היהודי של וינה /בית
פרויד )בדקו שבית פרויד אינו בשיפוצים(
 18:00פעילות ערב :מרחצאות אוברלה /קונצרט
ארוחת ערב במסעדת מאה שערים

שומרים שבת? אין שום בעיה!
ארוחת צהריים אנחנו ממליצים לכם לאכול במסעדת מאה שערים
המצויינת ואת ארוחת שבת בבית חב"ד (כתובות תמצאו במדריך).
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אאוטלט פרנדורף Outlet Parndorf

מריה-הילפר שטראסה Mariahiflerstraße
רחוב מריה הילפר הוא רחוב הקניות הגדול ביותר בוינה,
כאשר כמעט לכל המותגים הגדולים יש שם חנות .הרחוב,
והרחובות המצטלבים איתו ,עמוס גם כן בבתי קפה
נהדרים ,מסעדות מצוינות ,רשתות מזון מהיר ,סופרים,
ברים ועוד .אזור הקניות ברחוב מתחיל למעשה מה-
 Museeumsquatierועד אל תחנת הרכבת המרכזית
 .fohnhabtseWרחוב מריה הילפר הוא רחוב לא קטן
וממשיך גם מעבר ,אבל למטרות שופינג אין ממש מה
לחפש שם...

 - SCSמרכז קניות דרום
אם ברצונכם להעביר יום שלם בשופינג מטורף ,הSCS-
הוא המקום הטוב ביותר לעשות זאת.
זהו למעשה קניון עצום בגודלו וניתן למצוא שם בין היתר
את חנויות הענק פרימארק ואיקאה ,כמו גם אינספור
חנויות אחרות ומסעדות .הקניון ממוקם ממש מחוץ
לווינה ,וישנן שתי דרכים נוחות להגיע לשם; האחת היא
באמצעות ה Badnerbahn -שזו הרכבת שנוסעת
לבאדן אבל יש לה תחנה ממש מול הקניון .רכבת זו יוצאת
לעיתים קרובות מאוד מן התחנה שלה מול בית האופרה;
הדרך השנייה היא לנסוע ברכבת התחתית של וינה ()U6
עד תחנת  ,Siebenhirtenומשם לקחת אוטובוס שאטל
של הקניון שנוסע כל  30דקות ישירות עד למרכז הקניות.

זהו מרכז קניות מעולה הממוקם ב ,Parndorf-ובמרחק
של  30דקות נסיעה בלבד באוטובוס או ברכבת מוינה.
ניתן למצוא שם בגדי מעצבים מדהימים ומותגים מובילים
במחירים נמוכים מאוד  -עד 70%הנחה! שווה ביקור.
האוטובוס למרכז הקניות יוצא מהתחנה מול לבית האופרה
ברחוב  .Opernring 3-5את שעות יציאת האוטובוס
(וחזרתו) והמחירים ניתן למצוא כאן:
https://bit.ly/2MmtkxE

דונאוצנטרום Donauzentrum
הדונאוצנטרום הוא קניון ענק ומהודר בשטחי העיר וינה.
הוא נמצא ברובע ה ,22שהוא אמנם קצת מרוחק מהמרכז
אך קו המטרו האדום ( U1תחנת קגרן) יקח אתכם ישירות
לקניון ,ובו תמצאו  211חנויות ,בהן כל המותגים הגדולים
והמוכרים ,וגם  55מסעדות .הקניון פתוח כל יום מ 9בבוקר
עד  8בערב ,ביום שבת הקניון נסגר ב 6וביום ראשון סגור.

רחוב קרטנר Kärntner Straße
חשקה נפשכם בפריט של פראדה ,גוצ'י או מעצב אחר
מהגדולים בעולם? קרטנר הוא הרחוב בשבילכם .הרחוב
אשר נמצא בלב הרובע הראשון ,מתחיל מהקתדרלה של
סטפן הקדוש ונגמר בבית האופרה של וינה .תכינו את
הארנק כי ברחוב הזה תמצאו את שמות גדולים ,ומותגים
יוקרתיים .אך גם אם אתם לא יוצאים למסע קניות ,שווה
לעשות טיול ברחוב שהוזכר בדפי ההיסטוריה כבר ב.1257

שוק כרמליטר Karmelitermarkt
מדובר בשוק קטן למדי ,שבו ניתן לרכוש מגוון רחב של
מוצרי מזון ,אך לא רק .ניתן למצוא שם גם כן חנויות פרחים
ומסעדות חביבות .בימי שבת נערך שם באופן קבוע שוק
איכרים.

נאשמרקט ()Naschmarkt
זהו כנראה השוק המפורסם ביותר בווינה .השוק ממוקם
בקרבת  Karlsplatzומציע מגוון סוגים של מזון טרי
כגון גבינות ,בשרים ,דגים ,זיתים ,תבלינים ,וגם חנויות
מזכרות ו-פלאפל  ):כאשר צועדים דרך השוק הספקים
צועקים אחריך (ממש כמו בשוק הכרמל  )):ומשבחים
את מרכולתם ,כמו גם מציעים טעימות .בתחומי השוק יש
גם לא מעט מסעדות מעולות שם ניתן לאכול אוכל נפלא
במחירים סבירים .השוק פתוח כל יום למעט ימי ראשון.

ברוננמרקט
ברוננמרקט הוא שוק הרחוב הארוך בוינה וביקור בשוק
זה הוא חוויה מקומית אוריינטלית .בשוק מעל  170דוכנים
של פירות וירקות טריים ,דגים ותבלינים וההרגשה היא
כאילו חזרתם לביקור בישראל .אזור השוק נחשב לאחד
האזורים הצעירים והשוקקי חיים בעיר וובאזור השוק
תמצאו דוכני מזון ומסעדות מגניבות ורב תרבותיות.
השוק פעיל משני עד שישי מ בבוקר עד  7וחצי ,שבת מ
בבוקר עד  5בערב .דוכני המזון פעילים משני עד שבת מ6
בבוקר ועד  11בלילה.
כתובת השוק Brunnengasse, 1160

שוק פשפשים
בוינה ניתן למצוא לא מעט שווקים שונים מסוג זה .אחד
הגדולים שבהם נפתח בכל יום שבת ממש ליד נאשמרקט
( )Naschmarktותחנת המטרו .Kettenbrückengasse
בשווקים שכאלה ניתן למצוא את הדברים המדהימים
ביותר ואולי אף לגלות אוצר אמיתי...
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קפה מוצרט Café Mozart

קפה רזידנץ ()Café Residenz
בית הקפה  Residenzאשר ממוקם בארמון Schönbrunn
היפהפה הוא לא רק המקום המושלם לספוג ולהיספג בקצת
אווירה קיסרית ,אלא בנוסף ,הקפה מציג את מופע השטרודל
המפורסם .מופע זה ,שמתרחש בכל שעה עגולה ,מראה
למבקרים איך להכין שטרודל תפוחים וינאי טיפוסי .המופע
מציג מדי יום בין השעות  11בבוקר ועד  4אחר הצהריים ונמשך
כ 20-דקות .מחיר המופע והטעימה מהשטרודל הנפלא הוא
כ 11.50-אירו לאדם .הקפה-מסעדה הראשון במקום נפתח
בשנת  1948אך החליף מספר בעלים במהלך השנים .מאז
 1998הקפה נמצאת בבעלות משפחת קוארפלד.
בחירת השם " "Café Restaurant Residenceהתבססה
על הכרזתו של הקיסר פרנץ יוזף הראשון בשנת  ,1904על
כך שארמון שנברון הוא מעון משכנו הקבוע.
הקפה פתוח מדי יום בין השעות  9בבוקר ועד  8בערב.
https://bit.ly/2TVtTlb

קפה לנדמן
בית קפה וינאי מסורתי שהוקם ב 1873על ידי פראנז לנדמן
המציע מבחר ארוחות בוקר מן הטובות בעיר ,קפה וינאי מצויין,
מבחר רחב של עוגות ובינהן שטרודל תפוחים המפורסם
וכמובן תפריט צהריים עם שניצל וינאי נהדר .האווירה במקום
קלאסית עם עיצובי וינאי מסורתי; נברשות משתלשלות
מהתקרה ,קירות עץ ,מפות לבנות וכמובן מלצרים עם חליפות.
הישיבה בקפה היא חוויה של נסיעה בזמן ומכיון שקפה לנדמן
הוא אחד הותיקים בעיר ,הוא מומלץ מאוד כחוויה וינאית
מסורתית .הקפה פתוח כל יום מ 7וחצי בבוקר עד חצות
בכתובת Universitätsring 4, 1010

קפה גרשנר
Gerstner K.u.K Hofzuckerbäckerei
היא פטיסרי
פירוש המילה Hofzuckerbäckerei
(קונדיטוריה) של בית המלוכה .באפריל  ,1847פתחו אנטון
וברברה גרסטנר חנות קונדיטוריה קטנה בלב וינה .בזכות
כישוריהם האמנותיים ,תשוקתם לשוקולד ושימוש בחומרים
הטובים ביותר ,הם יצרו אינספור עוגות נפלאות ודברי מתיקה
בעבודת יד ,אשר הקנו להם שם וקהל מעריצים .עם השנים
הקונדיטוריה הפכה להיות חנות קונדיטוריה מלכותית-
קיסרית ,אשר סיפקה מטעמים לאירועים שונים של בית
הקיסרות האוסטרי.
בגרסטנר תוכלו ליהנות ממגוון מאפים מסורתיים ומטעמים
מעולים ,כמו גם לבלות במקום בימי ראשון לארוחת בראנץ'/
צהריים נפלאה .הארוחה מתקיימת בימי ראשון בין השעות 11
בבוקר ל 2-בצהריים .המחיר משתנה בהתאם לסוג הבראנץ'
שבו מעוניינים .יש צורך בהזמנת שולחן מבעוד מועד.
אנו ממליצים להיכנס לקפה ,וליהנות מהעיצוב היפהפה ,ואם
לא מארוחת הבראנץ' אז לפחות מאחד המטעמים הנפלאים
אותם ניסו בעבר קיסרים ומלכים.
כתובת בית הקפה היא ,Kärntnerstraße 51, 1010 Vienna
ושעות פתיחה הן מדי יום בין השעות  01בבוקר עד  11בלילה.
למידע ,מחירים כמו גם הזמנת שולחן ניתן לבקר באתר
https://bit.ly/2UEsxje
17

קפה מוצרט ידוע לא רק בזכות הקפה הווינאי המסורתי
שלו (והמצוין) ,המאכלים המעולים ,הפינוקים הטעימים
והמיקום המושלם ,אלא בזכות היותו אתר צילום לסרט
הנודע "האיש השלישי" .הבמאי קרול ריד ,הסופר גרהם גרין
והשחקן אורסון וולס בילו זמן רב בקפה זה במהלך צילומי
הסרט בוינה .קפה מוצרט הוא בית קפה וינאי מסורתי אשר
הוקם לראשונה בשנת  ,1794והוא מקום מפגש אידיאלי
בלב עיר מקסימה זו .הרבה ממה שמפורסם כיום בוינה,
כגון מוזיאון האלברטינה ,האופרה הממלכתית ואף רחוב
הרינגשטראסה לא היו כלל קיימים כאשר גיאורג פוהלין
( )Georg Pöhleinפתח לראשונה את בית הקפה במה
שנקרא אז  ,Bürgerspitalzinshausכאשר בצדו השני
של הרחוב נבנה עוד בשנת  ,Palais Taroucca 1745שבו
שוכן כיום מוזיאון האלברטינה.
בית הקפה פתוח מדי יום בין השעות  8בבוקר ועד חצות,
וממוקם בכתובת  Albertinaplatz 2וינה.

קפה זאכר Café Sacher
הקפה ממוקם במלון זאכר המפורסם ממש מול בית האופרה
בפינת רחוב  Kärnternstraßeהומה האדם .רשימת
המפורסמים אשר בילו את הלילה במלון זאכר היא כמעט
אינסופית ,ביניהם ג'ון לנון ויוקו אונו שגם קיימו מסיבת
עיתונאים בחדרם ,רומי שניידר ,ג'ון פ .קנדי  וקופי אנאן.
בית הקפה ידוע בזכות עוגת השוקולד המפורסמת שלהם
הנקראת ( Sachertorteזאכר טורטה) .המתכון של
עוגת זאכר המקורית נשמר בסוד מאז  1832אז נאפתה
לראשונה .המתכון כמו גם האריזה  -קופסת עץ משובחת -
לא השתנו במשך יותר מ 180-שנה .ההיסטוריה של עוגת
הזאכר מתחילה עם בקשתו של הנסיך מטרניך בשנת 1832
ממטבחו ליצור עבורו קינוח מיוחד .בדיוק באותו הלילה שף
המטבח היה חולה ועל כן המשימה הופקדה על השוליה בן
ה 16-פרנץ זאכר ,אשר הכין את עוגת השוקולד המפורסמת
לראשונה.
הקפה פתוח מדי יום בין השעות  8בבוקר ועד חצות.
כתובתPhilharmonikerstraße 4 1010 Vienna :

קפה סנטרל Café Central

קפה דאמל

קפה סנטרל הוא אחד מבתי הקפה היותר יודעים בעיר וינה
וממוקם בארמון  Ferstelהבנוי בסגנון איטלקי-ונציאני .בשנת
 1876גוסטב והרמן פאך פתחו לראשונה את ""Börsecafé
לשעבר בבורסה אשר ישבה ב ,Palais Ferstel -מה שהפך עם
השנים לקפה סנטרל .עקב היותו בית קפה מרכזי ואהוב מאוד
על ידי הווינאים ,סיפורים רבים ומרתקים שזורים בקיומו.
ניתן לומר הרבה דברים על בית הקפה או לחילופין להשתמש
בתיאורו של אלפרד פולגר ("Central is not :)1873-1955
“a coffee house like any other – it’s a philosophy
("סנטרל הוא לא בית קפה כמו כל האחרים  -זו פילוסופיה").
עם ההיסטוריה הארוכה שלו ועיצובו הייחודי ,בית הקפה מהווה
נקודת משיכה לא רק לתיירים אלא גם למבקרים מקומיים.
בקפה סנטרל ביקרו כמה אורחים מאוד מפורסמים ....בכדי
ללמוד פרטים נוספים על אותם מבקרים מסתוריים כמו גם
על ההיסטוריה המרתקת של המקום הנכם מוזמנים להצטרף
לסיורנו "."Vienna Behind the Scenes
בית הקפה ממוקם בכתובת
,Ecke Herrengasse/Strauchgasse, 1010 Vienna
ופתוח מדי יום בין השעות  7:30בבוקר ועד  10בלילה ,מלבד
ימי ראשון ,אז בית הקפה נפתח בשעה  10בבוקר ועד 10
בלילה .בנוסף ,בכל יום החל מהשעה  5אחר הצהריים ועד
הסגירה ,מוסיקת פסנתר חיה ונעימה מתנגנת ברקע.

קפה דמאל בהחלט מספק חוויה אחרת .בית הקפה שהוסד
ב  1786בתקופת השלטון של האימפריה הרומאית באזור
ובזמנו היה נקודת משיכה לשל אריסטוכרטים וברנג'ה
וינאית .ב 1856בית הקפה הפך לקפה דאמל והמתיק את
חייהם של הקיסר פרנז יוזף והנסיכה סיסי ושאר חובבי
מתוקים ממשפחת האצולה .הסטנדרטים והמסורת של
הקונדיטוריה נשמרו עד היום ולפי המתכונים המסורתיים
והסודיים מלפני כמעט  200שנה הם אופים את הקינוחים
היוצאים מן הכלל שלהם ,כגון עוגת הזאכר המפורסמת,
שטרודל תפוחים ,אנאטורטה ופאכרטורטה ועוד עוגות רבות
שיגרמו לכם ללקק את האצבעות .הקפה פתוח במהלך כל
השבוע מ 8בבוקר עד  7בערב,
בכתובת Kohlmarkt 14, 1010

קפה פרנסה
ניקולס פרנסה ,הבעלים של המקום ,הוא מומחה לקליית
פולי קפה וסוחר בתה ולכן בית הקפה מתהדר ביותר
מ 20סוגים שונים של קפה קלוי ומעל  240סוגים של תה!
התשוקה של ניקולס והניסיון העשיר שלו בקפה ובתה
מרחבי העולם מורגשים בכל משקה .בנוסף למשקאות,
בקפה פרנסה תוכלו להנות ממבחר ארוחות בוקר בריאות,
בינהן גם ארוחת בוקר ישראלית טבעונית .בית הקפה נמצא
בלב שוק קטן וצבעוני בשם קוצ'קמרקט בכתובת
 Schulgasse 25, 1180לשעות הפעילות של בית הקפה
https://xn--kaffeersterei-omb.wien/

מאפיית סימפלי רואו Simply Raw Bakery

מאפיית איידה Aida
אם הסתובבת קצת ברחובות וינה ,סביר להניח שהבחנתם
בבית הקפה הוורוד שניתן למצוא בפינות רבות בעיר .קפה
איידה שהוקם ב 1921על ידי ג'וסף פרוסק הוא אחד מבתי
הקפה המוצלחים בוינה עד היום וכיום יש לרשת  31סניפים
ברחבי העיר .להכנס לאיידה זו סכנה כי כבר מבחוץ ניתן לראות
חלק מהמטעמים שהם מגישים דרך הויטרינה .בתפריט תמצאו
כל קינוח שעולה על דעתכם (וגם כאלה שאפילו לא חשבתם
עליהם) .המקום משמר על הצביון המסורתי וניתן להבחין זאת
בעיקר בעיצוב של בתי הקפה ובמדים הוורדים המסורתיים
שלובשים המלצרים והמלצריות במקום .רשימה של הסניפים
ושעות הפעילות https://aida.at/en/store-locations/

יוזף ברוט
במהלך המסע אחר הלחם המושלם ,אמנם יוזף ווגהאופט
לא מצא את מה שייחל ,אך הוא מצא אופה שבשיתוף פעולה
איתו יוזף הצליח לאפות את הלחם המדהים שהוא אופה היום
ללקחותיו .במאפייה של יוזף תמצאו סוגים שונים של לחם
אורגני ,לצד מטעמים מתוקים שנעשים על ידי הפאטיסרי
המקצועיים שעובדים עם יוזף.
המאפייה פתוחה כל יום מ 7בבוקר עד  7בערב ,מלבד ימי ראשון
בכתובת Neglergasse 9, 1010
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עבור כל הטבעוניים (וגם עבור כל מי שלא) ,ברחוב
 Drahtgasse 2שברובע הראשון בוינה "מסתתרת" לה
מאפייה קטנה וקסומה .מאפייה זו שייכת לשתי נשים ,אמא
ובת ,אשר פתחו את המאפייה בשנת  2014עם רצון להביא
עוגות ומטעמים ללקוחותיהן המיוצרים אך ורק מנפלאות
הטבע  -הן משתמשות בפירות ,אגוזים ,זרעים ,ירקות ועשבי
תיבול והכל מגידולים אורגניים .אופן העיבוד של אותם
מצרכים משמר את הוויטמינים ,האנזימים ואת יסודות קורט.
למעשה ,במאפיית  Simply Rawכל המתוקים והמלוחים
מיוצרים על בסיס ירקות אורגנים ללא כל שימוש בקמח,
ביצים ,מוצרי חלב וסוכר תעשייתי .בית הקפה הנעים מציע
מאכלים טבעוניים ,דברי מתיקה ועוגות מדהימות ללא גלוטן
לצד סוגים שונים של קפה ,שוקו חם או מגוון משקאות קרים.
זהו בית קפה קטן המרוהט בסגנון רומנטי והכל ממש בלב
ליבה של וינה .אנחנו אהבנו ):
הקפה פתוח בימי שני עד שבת מהשעה  9בבוקר ועד 6
בערב .בימי ראשון המקום סגור.
אתר https://www.simplyrawbakery.at/

שניצלוירט Schnitzelwirt

מסעדת 'הגמל השחור'
()Zum schwarzen Kameel
מסעדת 'הגמל השחור' פתחה את דלתותיה לראשונה בשנת
 1618ומאז ועד היום הפכה לאחת המסעדות הוותיקות
והידועות ביותר בוינה .בזמנו ,אף לודוויג ואן בטהובן נהג לאכול
כאן .מהמנות היותר אהובות ומומלצות על-ידי המבקרים
במסעדה הם מנת עגל-גולאש ,מנת דג זנדר צלוי וכמובן,
מנת השניצל הווינאי .המסעדה פתוחה מדי יום מהשעה 8
בבוקר ועד חצות ,וממוקמת ברחוב  Bognergasse 5ברובע
הראשון של וינה.
https://www.kameel.at/en/?___from_store=de

סנטימטר
אם אתם רעבים במיוחד סנטימטר זו בחירה מצויינת
בשבילכם .התפריט שלהם מציע מנות אוסטריות מסורתיות
שמגיעות במידות גדולות במיוחד .מצלעות ,המבורגרים,
שניצל ועוד מיני מנות מסורתיות ,ומומלץ להזמין גם את
הצ'י'פס המופלא שלהם .כמובן שליד המנות אל תוותרו על
בירה קרה מהחבית ותקנחו בקינוח אוסטרי מסורתי .במידה
ואתם מגיעים רק לבירה ונשנוש ,המנה המושלמת לצד כוס
הבירה הקרירה היא "לחם סנטימטר" ,כאשר התשלום עבור
לחמים אלה הוא לפי סנטימטר  20 >-סנט לסנטימטר עבור
לחם קר (עם תוספת קרה) ,ו 25-סנט לסנטימטר עבור לחם
חם .לסנטימטר הפאב המסורתי יש  4סניפים ברחבי העיר
כשהמרכזי בהם הוא ממש ליד בניין העירייה.
סניפים ,כתובות ושעות בדף הבית שלהם
https://centimeter.at/

פיגלמולר ()Figlmüller
ביקור באוסטריה לא יהיה מושלם מבלי לנסות את השניצל
הווינאי המפורסם במסעדת פיגלמולר .המסעדה ,הממוקמת
ברובע הראשון בוינה ,הוקמה בשנת  1905על ידי יוהאן
פיגלמולר כטברנה עם יין מצוין ואוכל טעים ,כולל השניצל.
במסעדה ניתן למצוא מגוון מאכלים אוסטרים מסורתיים
טעימים מאוד ,אבל מנת הדגל שלהם היא ללא ספק השניצל
המדהים אשר גודלו הוא כגודל הצלחת (ואף יותר) .כמובן ,אל
תשכחו להזמין עם השניצל את סלט תפוחי האדמה הנהדר.
המסעדה פתוחה בכל יום מהשעה  11בבוקר ועד 10:30
בלילה וכתובתה היאWollzeile 5 :
https://www.figlmueller.at/en/

Heurigen
במהלך החודשים החמים בעיר כדאי לבקר ברובעים 21 ,19
ו 23-בוינה ,שם ניתן למצוא לא מעט מסעדות ""negirueH
מקסימות .אלו הן למעשה מסעדות בבעלות יצרני יין מקומיים,
אשר מציעים את מגוון היינות שלהם ואף יינות חדשים שהם
יצרו ,כמו גם אוכל מקומי מסורתי .על פי רוב ניתן להזמין
מנות קרות קטנות (כנשנוש קל) או מנות חמותHeurigen .
אחד מאוד ידוע הוא ” “Mayer am Pfarrplatzהממוקם ב-
 Pfarrplatz 2שברובע ה.19-
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כבר מעל  40שנה מנהלים גונתר שמידט ואשתו הלנה
את הבר מסעדה שניצלרויט .הם מאמינים ששניצל הוא
לא רק שניצל וניתן להיות יצירתיים בהכנה של השניצל,
ולען בשניצלוירט אתם תוכלו להתענג על שניצל מסורתי,
שניצל פריזאי ,שניצל בסגנון קורדון בלאו ,שניצל בסגנון
המבורגר ,שניצל מקסיקני ועוד גרסאות רבות ומגוונות
לשניצל המסורתי .אז אם אתם חובבי שניצל והרפתאות ,זה
המקום בשבילכם .השניצל שלהם רך ,עסיסי וכמובן קריספי.
האווירה משפחתית וביתית והמחירים נוחים לכל כיס.
כתובת Neubaugasse 52, 1070

הדיוואן הווינאי ()Der Wiener Deevan
מדובר במסעדה שונה בהחלט בנוף המסעדות הווינאי -
באופן חיובי .המסעדה מציעה בופה אכול כפי יכולתך עם
מגוון רחב של מאכלים פקיסטניים טעימים .בופה אשר בדרך
כלל כולל מגוון בישולים עם קארי ,כמו גם אורז וכמה סוגי
סלטים .בעלי המסעדה עומדים במוטו שלהם "מזון לכולם"
ונותנים ללקוחות את החופש לשלם כמה שהם מוצאים
לנכון .הפילוסופיה שלהם היא לא רק לתת ללקוחות להחליט
כמה הם מעוניינים/יכולים לשלם ,אלא גם לתת ללקוחות
את האחריות האישית לא לנצל את אופן תשלום זה על ידי
תשלום סכום נמוך מדי .בזמן ארוחת הצהריים המסעדה
כמעט תמיד מלאה עד אפס מקום ,בסטודנטים כמו גם באנשי
עסקים ,כולם נראים נינוחים וחיכניים במקום פשוט ומקסים
זה .המסעדה ממקומת ברחוב Liechtensteinstraße 10
שברובע ה 9-של וינה ופתוחה בימים שני עד שבת משעה 11
בבוקר ועד  11בלילה .ימי ראשון המסעדה סגורה
http://deewan.at/

מסעדת לופט Das Loft
מעל גגות העיר וינה יושבת פנינה מעוצבת על גגו של
מלון סופיטל המפורסם שמציעה תפריט מתוחכם וחדשני
שיענג את החיך שלכם .למסעדה תפריט בוקר ,בראנצ',
צהריים וערב אך למרות שהמסעדה מומלצת במיוחד ,אל
תגיעו אליה רעבים .כיאה למסעדת שף ,המנות הן קטנות
ונועדו לענג אתכם בכל ביס .מכיון שכל החוויה במסעדת
הלופט היא ייחודית ואלגנטית ,הקוד לבוש הוא בהתאם
ואתם תתבשו להגיע למסעדה בלבוש הולם .כתובת 1020
Praterstrasse1,

מסעדת מאה שערים
מסעדת מאה שערים היא מסעדה אסייתית כשרה
מהטובות בוינה ,המנות במסעדה טעימות וטריות ולמקום
כמובן תעודת כשרות .לשעות פעילות המסעדה והזמנת
מקומות (רצוי מאוד להזמין מקום מראש)
https://www.mea-shearim.at/
המסעדה ממוקמת ברובע היהודי של וינה -הרובע השני
ולא מרוחקת מבית חב"ד ומחנויות כשרות רבות .כתובת
המסעדהSchmelzgasse 3, 1020 -

אינ-דיש
מסעדת א' א' ()Alef Alef
מדובר ,על פי לא מעט ממליצים ,באחת המסעדות
הכשרות היותר טובות בוינה ,עם אווירה חמה ושירות
חברותי ונעים .התפריט כולל יינות כשרים מעולים מרחבי
העולם ,בישולים המבוססים על ירקות עונתיים טריים,
מאכלים אוסטרים כגון השניצל הווינאי ,וכמובן מאכלים
יהודיים מתרבות אשכנז כגון גפילטע פיש ,צ'ולנט,
קרפלך ,קניידלעך ,קיגל ופירושקי .אוכל שכל כך מזכיר
את בית סבתא...
המסעדה פתוחה בימים ראשון עד חמישי בין השעות 5
אחר הצהריים ל 10-בלילה .בימי שישי ושבת רק בתיאום
מראש .המסעדה ממוקמת ב Schwedenplatz-שברובע
הראשון ,ברחוב  Seitenstettengasse 2תהנו!
לעוד מסעדות ומאפיות כשרות אתתם מוזמנים להכנס
לרשימה המולצת של בית חב"ד באתר
https://chabadvienna.com/en/kosher-food-in-vienna/

מסעדת מלון דו-קו Do & Co
למחפשים אווירה אלגנטית ומטבח מודרני המתרכז במנות
מהים ,זה בדיוק המקום להיות בו .המסעדה ממוקמת בלב
העיר ,מול קתדרלת סטפן הקדוש ,העיצוב הוא קלאסי
ועשיר והשירות הוא יוצא מן הכלל .בדו -קו בוודאות תרגישו
אווירה שונה מהמסעדות הוינאיות המסורתיות .מסעדת
המלון פתוחה לצהריים  12עד  3בצהריים ולארוחת ערב
מ 6עד חצות,
בכתובת Stephanplatz 12, 1010

לוגאק Lugeck
מסעדה בעיצוב מודרני עם אווירה קלאסית אלגנטית
שנמצאת בתוך בנין יפייפה מהמאה ה.14
האוכל כמו המסעדה עצמה הוא שילוב של אוכל מסורתי
עם טוויסט מודרני .מומלץ מאוד להזמין מקום מראש /
 https://www.lugeck.comבחודשי הקיץ המקום
מציע גם גינה מקסימה לישיבה בחוץ.
כתובת המסעדה Lugeck 4, 101 ,1010

דה קאפו
מסעדה איטלקית המציעה עיצוב ואווירה איטלקית
רומנטית בלב הבירה האוסטרית .בתפריט תמצאו כמובן
פסטות ,אנטיפסטי ,ריזוטו ,מבחר רחב של פיצות וכמובן
קינוחים ממיטב המטבח האיטלקי .המסעדה פתוחה כל יום
מימי השבוע מ 11בבוקר עד  11בלילה.
כתובת Schulerstrasse 18, 1010
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המוטו של המקום הוא שהתחכום הוא בפשטות .אם חשקה
נפשכם באוכל הודי אוריינטלי המכיל מנות הודיות מסורתיות
העשויות בצורה יוצאת מן הכלל ומותאמות לחייך המודרני ,זה
המקום בשבילכם .התפריט מציע מנות כמו ראפ עוף ,המבורגר
עוף עם חמאה ושרימפ בראפ ועוד מנות רבות בסגנון .המטבח
מציע גם מספר מנות צמחוניות שאפשר לטבען.
המסעדה פתוחה שני עד שישי לצהריים החל מ 11עד  2וחצי
ולערב מ 5עד  .10בשבת המסעדה פתוחה מ 5אחר הצהריים
עד  .10כתובת Schwarzenbergstrasse 8, 1010

מופע ארוחת ערב אוסטרית
()Austrian Dinner Show
הארוחה-מופע מתקיימת בבית העירייה היפה של וינה
( )Rathausהחל מה 31-במרץ ועד ה 30-באוקטובר ,בימים
שני ,רביעי ,שישי ושבת .הארוע מתחיל בשעה  8בערב ונמשך
כ 3-2-שעות .מדובר בעצם בארוחת ערב מפוארת שכל
המהות שלה היא לפנק את האורחים  -בין כל מנה שמוגשת
האורחים ייהנו ממופעים מוסיקליים קצרים ,ובזמן הארוחה
התזמורת תנגן ברקע מוזיקה אוסטרית.
לחוויה יוצאת דופן זו יש צורך להזמין כרטיסים מראש.
למידע נוסף והזמנת כרטיסים:
https://www.austriandinnershow.at/en/

מוטו אם פלוס Motto am Fluss
מוטו אם פלוס הממוקמת על גדות נהר הדנובה מתמחה באוכל
מודרני בינלאומי עם נגיעות מהמטבח האוסטרי .האווירה
במקום היא שמחה וצעירה וזה בהחלט אחד המקומות החמים
בעיר .חוויה של נוף מרהיב ,אוכל מקורי ושירות נהדר זה מה
שהמצפה לכם במוטו אם פלוס .אם חשקה נפשכם בבראנץ',
מוטו אם פלוס מציעים גם תפריט קפה עם ארוחות בוקר כמו
מנת ביצים ,פנקייקים ,שייקים...המסעדה פתוחה בצהריים
מ 11וחצי עד  2וחצי ושוב בערב מ 6עד  2לפנות בוקר.
כתובת Franz-Josefs-Kai 2, 1010

אגוסטיןקלר Agustinkeller Bitzinger
מתחת למוזיאון אלברטינה ,מלון זאכר המפורסם והאופרה
הוינאית מסתתרת לה מסעדה מתחת לאדמה בה מציעים יין
טרי מהכרמים של בעלי המסעדה ותפריט אוסטרי מסורתי.
התפריט מצומצם ומתרכז במנות המסורתיות שמגישים
ב"הויריגרים" הוינאים ,שניצל וינאי ,נקניקייה וינאית ומרק
וינאי מסורתי .המסעדה פתוחה כל יום מהשעה  11בוקר עד
חצות בכתובת Agustinerstrasse 1, 1010

פלכוטה Plachutta Wollzeile

מרקאדו

למסעדה הנהדרת פלכוטה יש שישה סניפים הפזורים ברחבי
העיר וינה .המסעדה מעוצבת בסגנון מסורתי עם מלצרים
מדוגמים בתלבושות מסורתיות ,מפות לבנות ועיצוב כפרי.
בהתאמה המטבח הוא כמובן וינאי מסורתי עם מנות מקומיות.
מחיר מנה עיקרית נע בין  20ל 25יורו ,ואל תפספסו את
הקינוחים הוינאים המסורתיים שהמסעדה ממציעה .בחודשי
הקיץ המקום מציע גם ישיבה בחוץ בשמש הקיצית.
כתובת הסניף ברובע הראשון Wollzeile 38, 1010

מסעדה לטינית אמריקאית המציעה מנות מיוחדות במינן
המבוססות על השילוב בין המטבח היפני והמטבח הפרואני.
המטבח הפרואני הוא צבעוני ומלא טעמים וכשהוא משולב
עם הטכניקות המתוחכמות של המטבח היפני ,התוצאה
היא שילוב מעניין וטעים במיוחד .המנות מורכבות ברובן
ממאכלי ים ומבחר פירות טריים .עיצוב המקום הוא ייחודי גם
כן ,כשתכנסו למסעדה תרגישו שנכנסתם להתארח בסלון
הפרטי של הטבח .המסעדה מציעה מבחר מגוון מאוד של
יינות וקוקטיילים .מרקאדו פתוחה כל יום מ 21בצהריים עד
 11בלילה ובשבת ראשון מ 5אחר הצהריים עד .10
כתובת Stubenring 18, 1010

שווייצר האוס Schweizerhaus
המסעדה שהוקמה כבר ב 1868ונמצאת בבעלות משפחת
קולאריק משנת  1920תיכף חוגגת  100שנה להיווסדה תחת
השם והבעלות הנוכחית ובואו נגיד שיש סיבה לכך שהם כל כך
פופולריים .בשוויצר האוס מבינים את החשיבות של הלקוחות
שלהם כבר שנים רבות והם אוהבים לפנק לפנק לפנק .תגיעו
למקום רעבים כי המנות שלהם שמתמחות במטבח האוסטרי
המסורתי הם עצומות והבירה זורמת כמו מים .המסעדה פתוחה
מ 11בבוקר עד  11בלילה בכתובת Prater 116, 1020

הולהראי ()Hollerei

Baschly

מסעדה זו היא אחת מהמסעדות הצמחוניות/טבעוניות הטובות
ביותר בעיר .למרות שמסעדה זו לא נמצאת במיקום מרכזי ,היא
עמוסה מדי יום באנשים אשר מגיעים למקום למרות המרחק
ובגלל האוכל הנפלא  -וזה כולל גם אנשים שאינם צמחוניים כלל.
בחודשי הקיץ ניתן לבחור לשבת בגינה החיצונית של המסעדה
וליהנות מארוחה תחת השמש הנעימה והעצים היפהפיים.
בהחלט מומלץ .כתובת המסעדה היא  Hollergasse 9ברובע
ה 15-של וינה ופתוחה בימי שני עד שישי בין  11:30בבוקר ל11-
בלילה ,בימי שבת מהשעה  9:30בבוקר ועד  11בלילה ,ובימי
ראשון מהשעה  9:30בבוקר ועד  3בצהריים.
http://hollerei.at/

מדובר במסעדה אשר מציעה אוכל ישראלי טוב  -חומוס,
פלאפל ,צ'יפס ,סלט וכל הטוב שרק אנו מכירים ;) האווירה
כמובן מאוד ידידותית ,ישראלית ,והאוכל הטעים גורם ללא
מעט מקומיים לבקר במקום  -אז למי שחשקה נפשו בקצת
אוכל רחוב ישראלי בוינה ,כדאי לנסות.
המסעדה יושבת ברובע ה 9-ברחוב
 ,Schwarzspanierstraße 22ופתוחה בימים שני עד
חמישי משעה  11בבוקר ועד  7בערב ,וימי שישי מהשעה 11
בבוקר ועד  4אחר הצהריים .בימי שבת וראשון המסעדה
סגורה .אתר האינטרנט של המסעדה הוא
http://www.baschly.com/

מטבח סווינג ()Swing Kitchen

מזנון

מדובר ברשת מסעדות טבעונית שנפתחה לראשונה בתחילת
 2015ולה ארבעה סניפים בוינה ,כאשר כל הסניפים מעוצבים
בסגנון הדיינרס האמריקאים של שנות ה 30-עם טוויסט מודרני.
המסעדה מציעה בין היתר המבורגרים טבעוניים מעולים,
טורטיות הממולאות במגוון מילויים מצוינים ,סלטים וכמובן אי
אילו דברי מתיקה מפנקים בטעמם הנפלא .בסופו של דבר ,זוהי
מסעדה שניתן לקבל בה אוכל מצוין ואיכותי במחירים סבירים,
כך שבהחלט מומלץ .שעות הפתיחה של הסניפים בוינה הם
כל יום מהשעה  11בבוקר ועד  10בלילה .אחד מהסניפים
ממוקם בכתובת  Operngasse 24שברובע הרביעי ,ובקרבת
 .Karlsplatzלבדיקת כתובות הסניפים האחרים כמו גם מידע
נוסף ,בידקו באתרם בכתובת
https://www .swingkitchen.com/en

מזנון היא כמובן המסעדה המפורסמת של השף אייל שני
בוינה .זוהי מסעדה בשירות עצמי עם מטבח פתוח שבה
ההזמנות נצעקות בעברית רמה ,מוזיקה מתנגנת באופן
קבוע ברקע והצוות נמצא תמיד במצב רוח מרומם וקופצני.
לדעתנו ,אין צורך להכביר במילים על האוכל ,הרי אנחנו
מכירים את האוכל האיכותי והעשיר בטעמים של השף
אייל שני ,ובהתאם גם האוכל במזנון הווינאי .המנות במזנון
מוגשות בחלקן על צלחות או בפיתות .מסעדת מזנון היא
בהחלט אחת הנקודות החמות בוינה (כמו בתל-אביב) ומאוד
מומלץ לבקר שם  ):המסעדה ממוקמת בקרבת קתדרלת
סנט סטפנוס ( )Stephansdomברחוב Schulerstraße 4
שברובע הראשון ,ופתוחה בימים שני עד שבת בין השעות 12
בצהרי היום ועד  10:30בלילה

טיאן Tian
בטיאן תעברו דרך מסע קולינארי של מטבח צמחוני וטבעוני.
איכות ,יצירתיות וטריות הם נר לרגליהם של בעלי המקום .כל
המוצרים הם אורגניים שיוצרו בסחר הוגן והועברו למסעדה
דרך השותפים הקבועים למסע של טיאן .בצהריים תבחרו
מתפריט של  4,6או  8מנות לבחירתכם ובערב תפריט 8
מנות .המסעדה פתוחה בימי שלישי מ 6עד  9בערב ,ומרביעי
עד שבת מ 12עד  2לארוחת צהריים ומ 6עד  9לארוחת ערב.
כיאה למסעדת מישלן המנות הן לא גדולות אבל כל מנה היא
יצירת אמנות.
כתובת Himmelpfortgasse 23, 1010
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דה סיין The sign

1516

המיקום של דה סיין הוא לא בדיוק במרכז העיר והוא דיי מוסתר מהעין,
אך כשתכנסו למקום תגלו בר קוקטיילים מהודר עם עיצוב מפואר,
שירות יוצא מן הכלל וקוקטיילים הכי טובים בעיר .הדגש הוא על
יצירתיות והקוקטיילים שלהם יהממו כל בליין.
המקום פתוח כל יום מ  6בערב עד  2לפנות בוקר והעישון אסור בתוכו.
כתובת Liechtensteinstraße 104-106, 1090

במרכז הרובע הראשון של וינה נמצאת מבשלת הבירה  .1516כיום
המבשלה היא גם בר ומסעדה ,ובה כל יום החל מ 11בבוקר עד  2לפנות
בוקר תוכלו לטעום ממבחר בירות מהחבית שיוצרו במקום לצד מנות
כמו שניצל וינאי ,המבורגר מצויין או כנפיים.
כתובת Schwarzenbergstrasse 2, 1010

צ׳ארלי פיז
צארלי פיז הוא בר תיירים וסטודנטים אוסטרי טיפוסי .השפה המדוברת
שם היא אנגלית ושם תתקלו בתיירים מכל העולם .וכיאה לבר וינאי,
האלכוהול חינם ויש האפי האורס בתדירות קבועה .הבר מחולק לקומה
עליונה וקומה תחתונה ,בקומה העליונה ניתן גם להנות מארוחת ערב
ולא ניתן לעשן ,אך ברגע שיורדים במדרגות לקומת המרתף מתגלה
רחבת ריקודים ופינת עישון למי שרוצה לחגוג לתוך הלילה.

מולי דרסי
כמו בכל בר אירי מסורתי ,גם במולי דרסי אף פעם לא משעמם .בימי
שישי ושבת תוכלו להנות בפאב מהופעות חיות; כל יום שני האורחים
יכולים להשתתף בשעשועון מגניב; וכמובן לא נשכח את משחקי
הספורט ,יש משחק היום? לא משנה אם זו ליגת האלופות או הליגה
האירופאית ,אתם יכולים לצפות במשחק לצד בירה צוננת במולי דרסי.
במקום תוכלו להנות מבירה אירית מ 11בבוקר עד השעות הקטנות של
הלילה ,בבר יש איזורים וללא מעשנים וכמובן גם תפריט אוכל אירי
מפנק .כל הטוב הזה בכתובת
Teinfalt Strasse 6, 1010

מלון  25שעות 25 hours hotel
מלון  25השעות הוא חלק מרשת מלונות בינלאומית עם סניפים
בדובאי ,המבורג ,דוסלדורף ,פריז ,מינכן ועוד .המלונות של הרשת
זכו לתשומת לב רבה בגלל העיצוב המיוחד של המלון עצמו והחדרים.
המלון בוינה מתהדר במיקום מצוין ,ממש מחוץ למתחם המוזיאונים
ובבר על הגג של המלון .הבר על הגג ,כמו כל חדר במלון מעוצב בצורה
יצירתית במיוחד ,הברמנים מכינים קוקטיילים מיוחדים במיוחד והשוס
הוא כמובן הנוף על כל וינה שניתן לראות מהבר.
כתובת Lerchenfelder Str. 1/3, 1070

דאס לופט Das Loft
דאס לופט הוא הבר בקומת הגג של מלון סופיטל המפואר .בזכות
הייחוד של המלון הניו יורק טיימס ציין את אדריכלי המלון כהיוצרים
של אחד המבנים הארכיטקטורים הגאוניים של ימינו .המבנה שכולו
ממתכת וזכוכית ,עם צבעים הדומיננטיים שחור ,לבן ואפור שמייצר
משחק של צבעים וצלליות שמשנות את פני המלון בהתאם לעונה ולמזג
האוויר הוא אומנות לכל דבר  .התקרה הייחודית בקומה האחרונה של
המלון -הבר ,היא משהו שעוד מעולם לא ראיתם .בבר תזכו לראות
נוף פנורמי על כל וינה ולהנות ממשקה אלגנטי .הכניסה למקום הוא
בלבוש פורמלי בלבד ,לדברם "תתלבשו כדי להרשים" .ביקור במלון
סופיטל ובבר היא חוויה יוצאת דופן ומומלצת בחום.
כתובת Praterstrasse 1, 1020
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ג׳אזלנד
הג'זלאנד הוקם ב 1972והוא אחד מהברים הותיקים בוינה .כל יום חוץ
מיום ראשון החל מהשעה  9בערב אתם יכולים להנות ממוסיקת ג'אז
חיה במקום .כל יום מופיעים בבר אמנים שונים ומחיר הכניסה נע עשרה
לעשרים יורו תלוי באומן .את לוח ההופעות והמחירים ניתן לראות בלינק
הבא http://www.jazzland.at/

פראנק׳ס אמריקן בר
ניו בלב וינה .הבעלים שהגיע להחלטה שמה שחסר בוינה זה קצת
טעמים אמריקאים מציע בפראנק'ס את כל המטעמים מהמטבח
האמריקאי .בפראנקיס תוכלו לנשנש בורגרים וצלעות ,פיצה וצ'יפס,
כנפיים וסטייקים ועוד ועוד .המקום לא שוכח שגם בריאות זה חשוב ולכן
התפריט מציע גם אוכל בריא ממריכיבים טריים .כל האווירה במקום
היא אמריקה ואם אתם חובבי הג'אנר ,אנחנו ממליצים בחום לבדוק את
המקום בכתובת Laurenzerberg 2, 1010

פלניגנז Flanagans
הפאב אירי שנפתח על ידי שני אירים ב 1996נמצא בלב העיר וינה ומציע
מבחר רחב של בירות ,יינות ,קוקטיילים ושאר משקאות .כמובן שכיאה
לבר אירי ,גם בבר הזה תזכו לצפות בשידורי ספורט ,ולאכול סטייק טוב.
הבר נמצא בכתותבת Schwarzenberg Strasse 1-3, 1010
ופתוח מ 10בבוקר עד השעות הקטנות של הלילה

תל אביב ביץ׳
אם אתם מתגעגעים קצת לאווירה של הארץ ,תל אביב ביץ' זו הגרסה
הוינאית לברים התל אביביים על חוף הים .בבר שממוקם על גדות
הדנובה אתם תשבו על כסאות ים כשרגליכם בתוך החול התל אביבי,
תשתו בירה צוננת ותוכלו להזמין מנות ישראליות כמו פלאפל ,חומוס
וסביח .המקום פתוח בין אפריל לאוקטובר בין  12בצהריים ועד חצות
והוא אחד המקומות המבוקשים בעיר בחודשי הקיץ.
כתובת  Obere Donaustraße 65, 1020ממש מחוץ לתחנת המטרו
שוטנרינג

פורגי ובס ,מועדון ג'אז ומוזיקה
לכל אוהבי מוזיקת הג'אז ,אנחנו ממליצים בחום לבקר בפורגי ובס .פורגי
ובס הוא מועדון ג'אז הממוקם ברובע הראשון ברחוב ,Riemergasse 11
ומציג מוזיקת ג'אז אירופאית עכשווית (אך לא רק) .מועדון פורגי
ובס מתמקד בעיקר בסצינת הג'אז של אוסטריה ,מתוך רצון לעודד
שיתופי פעולה בין מוזיקאים מקומיים בעלי רקע אמנותי שונה ,כמו גם
שיתופי פעולה שונים עם מוזיקאים אורחים בינלאומיים (כמו אמני סולו
אמריקאים) ,שותפויות עם מועדוני ג'אז אירופאים אחרים (מועדונים
מאמסטרדם ,ציריך ,מינכן ,קופנהגן ועוד) ,וכן השתתפות בפסטיבלים
בינלאומיים .ראוי לציין שאחד מפורסם משלנו הופיע במועדון מעולה
זה – עידן רייכל המצוין .אנו ממליצים בחום .למידע נוסף והופעות
מתוכננות ניתן לבדוק באתר האינטרנט של המועדון
http://www.porgy.at/en/

ספא במלון Sofitel
הספא היוקרתי במלון סופיטל וינה ,הממוקם בקרבת
קתדרלת סטפן הקדוש ,הוא מקום שבו ניתן לנוח ,להתפנק
ולהעניק לגוף ולנפש את מנת בריאות שלו הוא זקוק .הספא
מציע למטופלים הזדמנות ליהנות מטיפולי ספא  בהתאמה
אישית ,חמאם טורקי ,כמו גם טיפולי יופי עם מוצרי קוסמטיקה
בלעדיים של החברות הצרפתיות  Cinq Mondesו.Carita-
בין מגוון הטיפולים המוצעים ניתן למצוא טיפולי פנים יפניים,
עיסויים אוריינטליים ואף פילינג גוף אינדונזי .הספא ממוקם
בכתובת Praterstrasse 1, 1020
ופתוח מדי יום בין השעות  10בבוקר ל 9-בערב

חמאם-מסעדה Aux Gazelles
הוא חמאם-מסעדה בסגנון אוריינטלי אשר נפתח בשנת
 2002בקרבת רחוב מריה-הילפר העמוס במבקרים.
 Aux Gazellesשוכן במבנה בן שני קומות ,הכוללים מסעדה,
טרקלין עסקים ,מועדון וחמאם .עיצוב המקום כמו גם האווירה
והמאכלים הם מודרניים-קוסמופוליטיים ,מלאים בשורשים
אירופיים וצפון אפריקניים .הטיפול בחמאם אורך כשעתיים
שלפניו ואחריו ניתן לנוח בסלון המרווח בסגנון אוריינטלי.
החמאם מציע במסגרת  Salon de Beautéשלהם טיפולים
קוסמטיים שונים ,עיסויים ,מניקור ופדיקור .המסעדה במקום
מציעה שלל פינוקים ומאכלים מהמטבח המרוקאי והלבנוני.
כתובת החמאם-מסעדה היא .Rahlgasse 5, 1060
המקום פתוח בימים שלישי עד שבת משעה  11בבוקר ועד
חצות .בימים ראשון ושני המקום סגור .בחמאם יש הפרדה בין
נשים לגברים ,מלבד בימי שלישי המוקדשים לזוגות.
http://auxgazelles.at/en/

ספא  -Oberlaa( Therme Wienאוברלה)
זהו ספא עירוני מודרני המציע בריכות (כולל בריכת ילדים),
סאונה ,מרכז בריאות ,חדר כושר ,אמבטיות אדים ,פינות
עיסוי ,בריכות ג'קוזי ,מגדלי צלילה ,מגלשות מהנות ותוכניות
בידור יומיות לילדים .המקום מאוד מומלץ לילדים ומבוגרים
כאחד .הספא פתוח כל יום בין השעות  9בבוקר ועד  10בלילה.
מיקומו של הספא הוא  Kurbadstr. 14 1100ונמצא ליד
פארק .Oberlaa

ספא בוטיק Aisawan
מדובר בספא בוטיק יוקרתי בסגנון אסיאתי הממוקם בלב
העיר וינה ובקרבת קתדרלת סטפנן הקדוש המפורסמת.
ביקור בספא  Aisawanהוא חוויה נפלאה עבור אלה שרוצים
לטפל בגופם ולהתפנק .הספא מציע תפריט נרחב במיוחד של
עיסויים ,כגון עיסוי איורוודה ,עיסוי תאילנדי ,עיסוי באבנים
חמות ,עיסוי בארבע ידיים ואחרים .הספא מציע גם כן טיפולים
בחמאם ,מגוון טיפולים קוסמטיים (פילינג ,מסכות ,טיפולי
פנים ,מניקור ,פדיקור ועוד) כמו גם חבילות מיוחדות לבחירה.
יש לציין כי כמעט כל החדרים מצוידים בשתי מיטות ,כלומר,
ניתן ליהנות מעיסוי עם בן/בת הזוג ,עם חבר/חברה טובים,
או אפילו עם אמא .המקום פתוח כל יום בין השעות  11בבוקר
עד  9בערב וממוקם ברובע הראשון בכתובת:
Grünangergasse 8, 1010

שופה ספא Shofah
השופה ספא מתהדר בהיותו הספא התאילנדי הראשון וינה.
בספא תוכלו להנות ממסז' ,חדרים עם אבנים חמות ,ז'קוזי
והכל על ידי עובדים מקצועיים שהגיעו הישר מתאילנד בשביל
לספק לכם חוויה תאילנדית אותנטית במרכז וינה .כשתכנסו
למקום תרגישו כאילו אתם בתאילנד והחוויה שתקבלו היא
יוצאת מן הכלל .שופה ספא שם דגש על עובדים מאושרים
שמספקים שירות יוצא דופן וזה אכן מורגש.
כתובת המקום Säulengasse 13, 1090

סווואנאפום ספא Suvanapum
בוטיק בריאות תאילנדי בו שיטת הטיפולים מבוססת על ידע
בשיטות עיסוי תאילנדי מלפני 3,000שנה .בספא אווירה
מרגיעה ושקטה למרות מיקומו בלב העיר של וינה.
בסווואנאפום אתם יכולים לבחור בין סוגים שונים של מסז'
תאילנדי שמתאימים לצרכים ולרצונות שלכם ,לבין טיפולי
ספא שונים .אם אתם מחפשים להרגע אחרי יום טיולים ארוך,
זה בדיוק המקום בשבילכם .רוצים להנות מסיור שמסתיים
בעיסוי רגליים תאילנדי מפנק? תצטרפו אלינו לאחד הסיורים
החווייתיים שלנו שבו לא רק תלמדו על ההיסטוריה של העיר
וינה אלא גם תזכו במסז' רגליים מפנק בסופו .להצטרפות
לסיור עם סוף מפנק כנסו לאתר שלנו!
כתובת הספא  Krugerstraße 8, 1010הספא פתוח כל יום
מ 11בבוקר עד  9בערב.
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וינרנוישטאדט Wiener Neustadt
מעטים יודעים שבמרחק של שעה וחצי נסיעה דרומה מוינה
נמצאת פיסת היסטוריה מרתקת בצורת העיר וינרנוישטארט
(וינה החדשה) .לעיר הנמצאת במדינה אוסטריה התחתונה
היסטוריה מרתקת שהולכת אחורה לתקופת ימי הביניים.
טיול למקום הוא מומלץ במיוחד מכיון שהעיר גדושה בשרידים
ומקומות שלוקחים אותנו לטיול אחורה בזמן .קתדרלה
מהתקופה הרומאית ,כנסיית פטר הקדוש מהמאה ה,13
האקדמיה הצבאית על שם תרזה בה אומנו לוחמי הצבא
האוסטרי במאה ה ,18מגדל העינויים ובו אוסף נשקים גדול,
כנסיית הקפוצ'ינים אשר מתועדת בדפי ההיסטוריה כבר
בתחילת המאה  13ועוד סממנים רבים לקיום העיר בתקופת
ימי הביניים הם רק חלק קטן מהסודות שהעיר הזאת מסתירה.

יערות וינה
במרחק נסיעה קצרה מוינה נמצאת פנינת טבע אמיתית
בשם יערות וינה .האזור המיוער הוא מקום מושלם להנות
מהטבע ולהרגע אך גם חבויים בו סודו היסטוריים רבים.
הצטרפו אלינו לסיור ביערות וינה .בסיור תבקרו בטירת
ליכטנשטיין העתיקה אשר נבנתה במאה  ,12תסיירו באגם
התת קרקעי הגדול בעולם ,תצטרפו אלינו לביקור בעיירה
הציורית באדן ותגלו עוד סודות רבים אשר חבויים בין העצים
והטבע ...תצטרפו אלינו לסיור

ותהנו מ 10%הנחה בעזרת קוד ההטבה
SECRETGIFT
https://bit.ly/2OOrBTM
העיר באדן ()Baden bei Wien

העיירה הנמצאת במדינת אוסטריה התחתית ובמרחק של
כ 45-דקות נסיעה מוינה היא עיר קטנה ,רומנטית וקסומה
שנראה כאילו הזמן בה אצר מלכת.
בעקבות אימוץ העיר בתחילת המאה ה  ,19-על ידי בית
הקיסרות ההבסבורגי תחת שלטונו של הקיסר פרנץ
הראשון ,כמעון קיץ אימפריאלי ,אנשי החברה הווינאית
הגבוהה ,אמנים ואינטלקטואלים עברו גם הם לבלות את ימי
הקיץ בבאדן והביאו עמם חיי החברה ,פנאי ואינטלקטואליה.
בזכות מיזוג איכויות זה ,באדן התפתחה שונה מערים
אחרות בגודל דומה ,עם אחוזות ,ארמונות ,בתים אלגנטיים,
כיכרות יפהפיות ,ובכלל ,רמת חיים גבוהה ואווירה ייחודית,
שני אספקטים אשר העיר ממשיכה לשמר עד היום .העיר
מציעה כיום למבקריה ספא מעולה עם מרחצאות ומעיינות
גופרית טבעיים ,את קזינו באדן הגדול  -קזינו אשר נפתח
לראשונה בשנת  1934וכיום הוא אחד מבתי הקזינו הגדולים
והיפים ביותר באירופה ,מגרשי גולף ,גנים יפהפיים ועוד.
בעיר זו ,עם היסטוריה ארוכה ומעניינת גרו ,בין היתר,
בטהובן ומוצרט.
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אגם נויזידלר ()Neusiedler see
אגם נויזידל הנפלא ,אשר הוכרז ע"י אונסק"ו כאתר מורשת
עולמית ,ממוקם במזרח אוסטריה וקרוב לגבול עם הונגריה
השכנה .אגם נויזידל הוא האגם האנדוראי הגדול ביותר במרכז
אירופה (אגם שלא זורם אל הים) מה שמביא בעצם לתנודות
טבעיות במפלס המים ,וזאת כמובן בהתאם לכמות המשקעים
באזור .בשנת  ,1768האגם הכפיל פעמיים(!) את גודלו וזאת
בעקבות כמות גשמים עצומה שירדה באותה השנה .האגם
נמצא במרחק של כ 45-ק"מ מוינה ,והוא מקום יעד מעולה
לנופש לאוסטרים ותיירים כאחד .מלבד שחיה וצלילה במימיו
הצלולים של האגם ,האגם הוא גם מעוז למגוון נרחב של
פעילויות מים שונות כגון גלישת רוח ,דיג ,שיט ,כמו גם מקום
לרביצה נינוחה על החוף והנאה מקרני השמש החמימות או
למשחק כדורעף חופים מאתגר .כמו כן ,במקום יש פארקים
גדולים שאותם ניתן לחוות בהליכה רגלית ,בריצה או ברכיבה
על אופניים ,אתרי ספא מצוינים וכמובן מרחבים עוצרי נשימה.
חופשה במקום היא בהחלט מומלצת!

דורנשטיין ()Dürnstein
בין הכרמים הירוקים של עמק הוואכו וממש על גדות נהר
הדנובה ממוקמת עיר קטנה והיסטורית בשם דורנשטיין .אחד
המראות הראשונים הנשקפים למטיילים המגיעים לעיר הוא
המגדל הכחול לבן המרשים בסגנון הבארוק של הכנסייה הישנה
בעיר העתיקה .ההיסטוריה של דורנשטיין החלה בהגעתם של
משפחת קונרינג מבוואריה-סאקסון לאוסטריה במהלך המאה
ה .11-הם פעלו בשירות משפחת המלוכה האוסטרית באבנברג,
ורכשו חלק ניכר מיערות וולדפירטל שבאוסטריה התחתית.
אסו פון קונרינג רכש גם כן את המרחבים סביב דורנשטיין ונכדו
בנה את הטירה בין השנים 1140-1145על הצוקים הגבוהים
מעל הדנובה .הטירה מפורסמת בכך שהיתה מקום כלאו של
מלך אנגליה ריצ'רד הראשון (ריצ'רד לב-ארי) ,אשר הוחזק
בשבי בטירת קונרינג (טירת דורנשטיין כיום) בין השנים -1193
 ,1192בהוראת לאופולד ה ,5-דוכס אוסטריה ,וזאת בעקבות
מחלוקת שהתגלעה ביניהם במהלך מסעות הצלב השלישי.
חלק מדמי הפדיון עבור המלך ריצ'רד שימש במאות ה 13-וה-
 14להרחבה ושיפוץ הטירה והכפר  .Dürnsteinבשנת ,1645
חילי האימפריה השבדית ,תחת פיקודו של גנרל טורסטנסון
( ,)Torstensonפוצצו את המצודה ,אשר כמעט ונהרסה כליל.
כיום ניתן ,ואף רצוי ,לטפס במעלה הגבעה ,לחזות בחורבות
טירת דורנשטיין ,ולדמיין את המלך ריצ'רד יושב בכלאו
היפהפה וצופה אל האופק .על אף שהעיר דיי מפורסמת ,אנו
התוודענו למקום בזכות גברת ווינאית מבוגרת שסיפרה על כך
שאחד הערבים היותר רומנטיים בחייה היה כאשר היא ובעלה
בילו חופשה קצרה בעיר קסומה זו .כך שאם יש לכם זמן ,כדאי
לחוות את העיר בשעות החשכה ולבלות ערב רומנטי במקום,
אך גם אם לא ,אנו ממליצים לא לפספס שיטוט בסמטאותיה
הציוריים של העיר העתיקה (והקטנה) ,כמו גם טיפוס למבצר
הישן משם נשקף נוף נפלא של העמק והדנובה
http://www.duernstein.at/en.html
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ברטיסלבה ()Bratislava

עמק הוואכו

ברטיסלבה ,בירתה של בסלובקיה השכנה ממוקמת 64
ק"מ מוינה ובמרחק של כשעה נסיעה בסך הכל .זו עיר
יפהפיה השוכנת על גדות נהר הדנובה ,ומהווה אופציה
מצוינת לטיול יום לא הרחק מוינה .אך פרט להיותה עיר
מקסימה ,מדובר בעיר עם היסטוריה נושנה  -על פי
מחקרים ארכיאולוגיים ,ההתיישבות הראשונה בשטחה
של העיר הייתה כבר בתקופה הניאוליתית ,במהלך האלף
החמישי לפני הספירה .טיול בעיר העתיקה והציורית של
ברטיסלבה זו חוויה נפלאה .בעיר ניתן למצוא ,בין היתר,
כנסיות שונות כמו גם מבנים שנבנו בתקופת הבארוק,
את ארמון הארכיבישוף ,את קתדרלת סנט מרטין ,את
השוק הישן של ברטיסבלה ,את שער מיכאל הקדוש
שהוא גם שריד מחומות המבצר שהגן על העיר בתקופת
ימי הביניים ,וכמובן את טירת ברטיסלבה היפהפייה.
הטירה המרשימה ,הממוקמת על גבעה נשאה וצופה
על העיר ועל נהר הדנובה ,נבנתה במהלך המאה ה9-
כמצודה בזמן שאימפריית מורביה הגדולה שלטה באזור.
בזכות מיקומה האסטרטגי של הטירה ,היא הפכה למעונם
של קיסרים ,מלכים ושליטים רבים במהלך ההיסטוריה.
סך הכל 11 ,מלכים ו 8-מלכות הוכתרו בטירה זו.
בזמן שליטת ממלכת הונגריה באזור ,במהלך המאה
ה ,11-מלך הונגריה סטפן הראשון אימץ את הטירה
כמקום משכנו ושלט משם על ממלכתו רחבת הידיים.
קיסרית אוסטריה מריה תרזה הביאה בתקופת שלטונה
את האדריכלים הקיסריים הטובים ביותר על מנת לשקם
את מצבה של הטירה ,ולהפוך אותה ממצודה מבוצרת
למקום מגורים נעים וייצוגי עבור בית הקיסרות האוסטרי.
ב 28 -במאי  1811הטירה עלתה בלהבות ונשארה במצבה
החרוך עד שנת  ,1953אז החל תהליך שיקום מאסיבי .ב-
 1968הסתיים שיחזור הטירה בהתאם למראה שלה בסוף
המאה ה  .18-כיום הטירה היא מוזיאון חשוב ואטרקציה
תיירותית פופולרית עם נוף פנורמי מרהיב של העיר
והנהר .חשוב כמו כן לציין ,שבמרכז העיר העתיקה ניתן
למצוא גם לא מעט חנויות אופנה ובוטיקים יוקרתיים,
כאשר כל החנויות פעילות גם בימי ראשון .בהחלט שווה
ביקור  ):לעוד מידע רב ועצות יקרות ערך בקרו באתר
(בעברית)
http://bratislava.co.il/

במרחק של כשעה נסיעה מוינה ,בין שתי הערים
היפהפיות קרמס ומלק ,נהר הדנובה זורם אל אזור של
גבעות מיוערות ,כרמים מדורגים ,כפרים היסטוריים,
וחורבות של טירות מדהימות מתקופת ימי הביניים .עמק
הוואכאו שבאוסטריה תחתית ,אשר הוכרז ע"י אונסק"ו
כאתר מורשת עולמית )על נופיו ומבניו( ,הוא רצועה
באורך של כ -30ק"מ לאורך נהר הדנובה ,אשר מושך
אליו המון מטיילים מקומיים כמו גם מכל רחבי העולם,
וזאת בזכות נופיו המדהימים ,ההיסטוריה העשירה
והיינות הנפלאים המיוצרים שם .זהו המקום המושלם
עבור טיולי אופניים כיפיים ,טיולי טעימת יינות ,או שייט
מענג ומרגיע על נהר הדנובה .אחד המבנים המרשימים
ביותר הנמצא באזור הוא מנזר מלק הניצב גבוה מעל
העיר מלק ,המנזר מרשים ביופיו ,בגודלו ובהיסטוריה
שלו .בעמק הוואכו סודות רבים וביקור באזור הוא חובה
לכל מטייל סקרן שמגיע לוינה והסביבה .הצטרפו אלינו
לסיור יומי לעמק ,במהלכו נבקר בעיירות הציוריות מלק
ודורשטיין ונגלה ביחד את הסודות של העמק .תצטרפו
אלינו לטיול מחוץ לוינה.

ותהנו מ 10%הנחה בעזרת קוד ההטבה
SECRETGIFT
https://bit.ly/2UwxEBP

תרבות הטיפים בוינה

בוינה חוקי עבודה נוקשים מאוד ולכן המלצרים מקבלים
שכר ראוי והטיפ הוא כפי שהוא אמור להיות -טיפ!
נהנתם מהשירות? נהוג להשאיר  10אחוז אך זה גם
בסדר גמור לעגל למעלה .שתיתם קפה ב ?2.9אתם
יכולים להשאיר  3יורו .נהנתם מהשירות באופן יוצא מן
הכלל? תשאירו קצת יותר.

תחבורה ציבורית

התחבורה הציבורית בוינה היא מהיעילות בעולם ומאוד
פשוט להתמצא בעיר.
התחבורה הציבורית בתוך העיר כוללה רכבת תחתית,
רכבת עליונה ,חשמליות ואוטובוסים.

רכבת תחתית U-Bahn

בוינה רכבת תחתית המשמשת מאות אלפי נוסעים
כל יום ומחברת בצורה מבריקה את כל  23הרבעים
של העיר ,כך שבוינה איך דבר כזה רחוק מידי וההגעה
לכל נקודה בעיר היא פשוטה ולא מצריכה הרבה זמן.
הרכבות כמו גם האוטובוסים הם מדוייקים להפליא
וזמני ההמתנה נעים בין  3דקות ל 15דקות (בלילות).
כשאתם משתמשים בתחבורה חשוב מאוד לשים לב
לאיזה כיוון אתם צריכים להגיע .התחנה האחרונה של
הקו תמיד רשומה בשילוט האלקטרוני המציג את זמן
ההמתנה ועל הקרון הראשון ,כך תוכלו בקלות לדעת
אם אתם בצד הנכון.
בוינה  5קווי רכבת תחתית ותחנות פזורות בכל רחבי
העיר
קו  - U1הקו האדום
קן  - U2הקו הסגול
קו  - U3הקו הכתום
קו  - U4הקו הירוק
קו  - U6הקו החום
מפת קווי המטרו בוינה https://bit.ly/2FSk823
מפת קווי החשמליות (טראם) של וינה
https://bit.ly/2G4I6Zd
מפה של כל התחבורה הציבורית בוינה להורדה
https://bit.ly/2WHYQLg

כרטיסי נסיעה ותיקוף

כרטיס לנסיעה חד פעמית €2.4 -
כרטיס נסיעות חופשי ל 24-שעות €8 -
כרטיס נסיעות חופשי ל 48-שעות €14.1 -
כרטיס נסיעות חופשי ל 72-שעות €17.1 -
כרטיס נסיעות חופשי שבועי ( €17.1 -תקף מיום שני
עד יום שני שבוע אחריו ב 09:00-בבוקר)
כרטיס נסיעות חופשי חודשי €51 -
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נסיעה משדה התעופה

יש מספר דרכי הגעה משדה התעופה למרכז העיר וינה

 S7רכבת

רכבת פרוורית שיוצאת כל חצי שעה מתחנת הרכבת
שמחוץ לטרמינל
https://bit.ly/2KdSeTA
את הכרטיס ניתן לרכוש בדוכן האדום של  OBBבדוכן
ניתן לרכוש גם את הכרטיס השבועי או כל כרטיס אחר
לפי הצורך שלכן .לחילופין ,ניתן להגיע לתחנה ולקנות
את הכרטיס במכונות העומדות לפני הירידה לרציף.
CAT
רכבת ישירה שמגיעה לתחנה מרכזית במרכז העיר ( וין
מיטה ) ב 15דקות בעלות של  12יורו .משם ניתן לקחת
רכבת תחתית או חשמלית הישר למלון
https://bit.ly/2Ie5C7z

קישור לאפליקציה מקומית שמרכזת את כל קווי
התחבורה בווינה
אנדרואיד-
אייפוןhttps://apple.co/2OTGEvI -

שירות הסעות מנמל התעופה

ישנם מספר נהגים ישראלים אדיבים כמו אדי ,ציון,
עופר ,יוסי או נתן .בקרוב גם אנחנו נציע שירות הסעות
עם הפתעה מיוחדת שתחכה לכם ברכב .אנא פנו אלינו
דרך האתר לפרטים נוספים.

מי שתייה

מי הברז בוינה אשר מגיעים הישר מהאלפים במחזור
סטיריה הם איכותיים וטעימים במיוחד ואין שום מניעה
לשתות אותם .פשוט תקנו בקבוק ותמלאו לכם כל פעם
מי ברז מכל ברז זמין ברחבי העיר.

יום ראשון

שבוע העבודה בוינה מתחיל ביום שני ונגמר ביום שישי.
בשבת כל המשרדים סגורים אך הסופרים והחנויות
עובדות כרגיל עד  18.00בערב .יום ראשון הוא היום
החופשי באוסטריה ולכן מלבד מסעדות ,בתי קפה,
מוזיאונים ושאר אטרקציות תיירותיות ,הכל סגור .ישנם
 4סופרים בפתוחים ביום ראשון ופזורים ברחבי העיר
https://bit.ly/2TXUL43

חנויות טבק

סיגריות בוינה ניתן לקנות אך ורק בחנויות הטבק
שנקראות טרפיק ובמכונות הסיגריות הנמצאות בדרך
כלל מחוץ לחנויות הטבק .שימו לב שבשיל לרכוש
במכונה חובה להעביר כרטיס אשראי אך רק לשם
ההוכחה שגילכם מעל  ,16לאחר מכן תשלמו על המוצר
במזומן.

יום ראשון הראשון של כל חודש

לא רבים יודעים ,גם לא המקומיים ,אך ביום ראשון
הראשון בכל חודש ,הכניסה לרוב המוזיאונים ומרכזי
תרבות מסויימים היא ללא תשלום ,אם התמזל מזלכם
ואתם בעיר ביום ראשון הראשון לחודש ,תנצלו את
ההטבות ותבקרו במוזיאונים המומלצים .לרשימה של
טריפ אדוויזור
https://bit.ly/2mHTwbj
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