
הפעם נרשמים מוקדם!
אל תישארו בלי מקום כמו שקרה לחלק 

מהלקוחות בחופשות האחרונות שלנו.

חוברת מסלולי הטיולים 
של שינפלד

www.shainfeld.com 03-6189999   היכנסו לאתר לקבלת המלצות 

WOW! 
שינפלד בהילטוןהקיץ כולנו עם 
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חבילת טיולים הכוללת את טיולים 4,3,2,1 מחירה 200 יורו.
טיול 3 ניתן לבחירה: פראג או עיר הסרטים והאאוטלט )טיול עם מלווה(.

מחיר טיול בודד 70 יורו.
הטיול לסקסוניה השוויצרית אינו במסגרת החבילה ומחירו 25 יורו.

המחירים אינם כוללים כניסה למוזיאונים, רכבלים, שייט, תערוכות ותצוגות באתרים השונים.
הטיולים מותנים במינימום משתתפים.

הטיולים הינם בגדר המלצה בלבד וניתנים לשינויים הן בימים והם באתרים.
לכל הטיולים והסיורים יש להצטייד בנעלי הליכה נוחות, מטריה ו/או כובע בהתאם למזג האוויר. 

Green Travel היא מתווכת בין הלקוח לחברת האוטובוסים וחובה להצטייד בביטוח נוסעים לחו"ל.
הרוכשים את חבילת הטיולים שלא ניצלו טיול אחד או יותר - ישלמו לפי מחיר המחירון של 70 יורו לטיול, דהיינו במידה ונוצלו 2 מתוך 4 הטיולים יקבלו החזר של 60 יורו בלבד.

הזיכויים יינתנו ביום העזיבה.

אתרי תיירות מומלצים
לאורחי שינפלד תיירות

בהילטון דרזדן

כי על חופשה ברמה לא מתפשרים

SHAINFELD

המדריך הראשי: שמואל בראונשטיין

דרזדן

בס"ד
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אתרי תיירות מומלצים לאורחי שינפלד תיירות בהילטון דרזדן

יום 1 - ברלין
של  שמו  הוא  הרייכסטאג   )Reichstag( רייכסטאג 
שוכן  הרייכסטאג  בניין  הגרמני.  הפרלמנט  יושב  בו  המבנה 
במרכז העיר ברלין, ואליו מגיעים תיירים רבים הבאים לשמוע 
וכמו  הרייכסטאג  ושיטות עבודתו של  הרצאות על תפקידיו 
מעל  המבנה.  של  המיוחדת  מהארכיטקטורה  להתרשם  כן 

הבניין מתנוססת כיפת זכוכית מודרנית ומרשימה.

 )Brandenburger Tor( ברנדנבורג  שער 
1791-1788. מימדיו של השער  ניצחון שנבנה בשנים  שער 
 11 65.5 מטרים, עוביו  26 מטרים, רוחבו  הם ענקיים. גובהו 
אחד.  כל  מטרים   15 שגובהם  עמודים   12 בו  ויש  מטרים 
בראש השער ניצבת מרכבה המובלת על ידי ארבעה סוסים. 

הייתה  ברלין  חומת   )Berlin Wall( ברלין  חומת 
המזרחית  ברלין   - חלקים  לשני  ברלין  את  שחילקה  חומה 
וברלין המערבית, בין השנים 1961 ו-1989. למעשה החומה 
הייתה  הבטון  חומת  ברלין.  של  המערבי  הרובע  את  הקיפה 
באורך של כ-156 קילומטר, התנשאה לגובה של כ- 3.5 מטר 
הקרה.  המלחמה  של  העיקריים  מסמליה  לאחד  ונחשבה 
החומה הופלה בליל 9 בנובמבר 1989 ונפילתה הייתה לסמל 

לסיום המלחמה הקרה. 

שטח  שהיה  בשטח  נמצאת  הכיכר  פוטסדאם  כיכר 
חומה  קטע  ישנו  הכיכר  במרכז  העיר.  חלקי  שני  בין  הפקר 
בו  המסלול  אחר  להתחקות  ניתן  כן,  כמו  הסברים.  ולידו 
בעזרת  המסומן  מסלול  אחרי  מעקב  ידי  על  החומה  עברה 

לבנים על הקרקע.

 )Fernsehturm( מגדל הטלוויזיה של ברלין
מגדל הטלוויזיה הוא אחד מסמליה של העיר. המגדל שגובהו 
בגובהו  השלישי  המבנה  והוא  למרחוק  נראה  מטרים   368
משתקפת  בו  פלדה  כדור  ישנו  המגדל  בראש  באירופה. 

השמש ויוצרת מחזה מרהיב.

הידועים  האתרים  אחד  ברלין  של  הניצחון  עמוד 
בעיר. העמוד הינו בגובה 67 מטרים והוא נמצא במרכזה של 
כיכר הכוכב הגדול, כיכר שנמצאת במרכז פארק טירגארטן. 

בראש העמוד פסל של ויקטוריה, אלת הניצחון. 

אונטר דן לינדן )Unter den Linden(  השדרה 
הוא  המרשימה  השדרה  של  אורכה  העיר.  של  הראשית 
בעיר  והחשובה  הגדולה  השדרה  והיא  קילומטרים  כשני 
אשר מקשרת בין כיכר שלוספלאץ )Schlossplatz( ושער 

 .)Brandenburger Tor( ברנדנבורג

הטיולים הינם בגדר המלצה בלבד. ייתכן ונראה חלק מהאתרים לפי שיקול דעתו הבלעדית של המדריך. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח



כי על חופשה ברמה לא מתפשרים 12www.shainfeld.com ,03-618-9999  !חכם, מזמין מוקדם בשינפלד... ומרוויח כי על חופשה ברמה לא מתפשרים 4

אתרי תיירות מומלצים לאורחי שינפלד תיירות בהילטון דרזדן

יום 2  - פוטסדאם וברלין היהודית
פוטסדאם המוכרת גם בתור "עיר הארמונות" נמצאת 
עיר  זוהי  מברלין.  מערבה  ק"מ  כ-20  בראנדנבורג,  במחוז 
רחובותיה  המפוארים,  ארמונותיה  בזכות  הידועה  יפהפיה 
לעיר  שמסביב  המעוטרים  השערים  והנאים,  הרחבים 

העתיקה והפארקים שבה. בין האטרקציות בפוטסדאם: 
הרובע ההולנדי רובע מגורים יפהפה המשתרע בפינה 

הצפון-מזרחית של העיר העתיקה. 
ארמון סנסוסי ופארק סנסוסי ארמון מפואר שהקים 
המלך פרידריך כחמש שנים לאחר עלייתו לשלטון. למרגלות 
הארמון משתרע פארק גדול ומרהיב אשר שימש את המלך 

ואנשי חצרו בזמנים בהם שהו בארמון.

גשר גליניקר גשר צנוע אך מעוטר, הנטוי על חיבור הנהר 
האבל )Havel( עם האגם המרהיב של פוטסדאם. 

המהווה  בעיר,  השערים  משלושת  אחד  נאוונר   שער 
דוגמה יפה לבניה בסגנון ניאו גותי, ונחשב לאחד המוקדמים 

בסגנונו בגרמניה. 
איזור גרונוולד נמצא בדרך לפוטסדאם, איזור העשירים 

שם חבויה תחנת הרכבת – רציף ה-17.
וילה ונזה המקום בו הוחלט על "הפתרון הסופי". 

ארמון ססילהוף שם נחתם הסכם בנות הברית ב-1945.
מדרחוב הקניות  וילמרסדורף שטרסה

וודאי  מסע אל ברלין היהודית טיול שיזכיר 
ואת העובדה  גרמניה,  יהודי  לרבים את עברם המפואר של 
הנאצים  של  השטנית  המזימה  מרכז  הייתה  זו  שעיר 
להשמידנו. הביקור עובר באיזור היהודי הנקרא אורניינבורגר 

שטראסה, ובו ניתן לראות מספר מקומות חשובים:

כיפת  ולו  הרובע  במרכז  שוכן   - החדש  הכנסת  בית 
זהב הבולטת בקו הרקיע. בית הכנסת שהכיל 3200 מקומות 

נחרב במלחמת העולם השניה ושוקם בשנות ה-80.

עוד מקומות כוללים את:
• בית הכנסת העתיק 

• בית הקברות היהודי הראשון
• האקשר מארקט 

• האקשהוף עם החצרות המדהימים
• אי המוזיאונים ומוזיאון הפרגמון 

היטלר,  של  הבונקר  את  לראות  ניתן  הסיור  במהלך  כן  כמו 
מונומנט השואה של פיטר אייזנמן, מוזיאון הטרור, מונומנט 

שריפת הספרים, האנדרטה של קטה קולביץ ועוד.

הטיולים הינם בגדר המלצה בלבד. ייתכן ונראה חלק מהאתרים לפי שיקול דעתו הבלעדית של המדריך. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח
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אתרי תיירות מומלצים לאורחי שינפלד תיירות בהילטון דרזדן

יום 3  - פראג
ביקור  כל  כולה.  באירופה  היפה  לעיר  נחשבת  פראג 
היא  בה  הראשונה  והפעם  ולנשמה,  לעיניים  חוויה  הוא  בה 
אולי המרגשת ביותר. מטיילים רבים שבים אליה שוב ושוב 
באתריה  לבקר  שניתן  הפעמים  למספר  גבול  בעצם  אין  כי 
היפהפיים וההיסטוריים של פראג, ולהנות ממגוון האטרקציות 
התיירותיות שהעיר מציעה. פראג נחשבת לאחד המרכזים 
הדורות  ובמשך  בעולם,  והחשובים  העתיקים  היהודיים 
באירופה.  הגדולות  לאחת  הפכה  בה  היהודית  הקהילה 
הרובע היהודי בפראג, או הגטו היהודי של פראג כפי שקראו 
לו, הוא אחד המקומות המתויירים ביותר באירופה, ולא רק 

על ידי יהודים.

והמפורסמת  העתיקה  העיר  כיכר  סטרומסצקה  כיכר 
"כיכר בית העיריה  "כיכר השעון" או  של פראג, המכונה גם 

הישן". 
בנין  והשעון האסטרונומי השעון על  בית העיריה 
האקלקטי  בעיצובו  מרשים  העתיקה,  בעיר  הישן  העיריה 

ומושך אנשים רבים לצפות בו מדי שעה.
יוספוב עומד בית עירייה  בית עיריית היהודים ברובע 

יהודי שנבנה בידי מרדכי מייזל ובמימונו בשנת 1586. 
גשר קארל מדרחוב הומה אדם בו אמנים, זמרים ויוצרים 

מציגים לאורכו להנאת המבקרים.

מגדל אבק השריפה המגדל נבנה בין השנים 1475 - 
1483, כשער כניסה לעיר העתיקה, בסגנון גותי מאוחר.

על  המשתרעת  מימדים,  עצומת  טירה  פראג  מצודת 
שטח שאורכו 570 מ' ורוחבו 130 מ'. 

בית  של  המתים  וחדר  הטהרה  בית  מבנה  הטהרה  בית 
העלמין היהודי העתיק ששימש את חברת קדישא שנוסדה 

בשנת 1564.
בית העלמין היהודי מבנה בית הכנסת העתיק היחידי 

מסוגו ששרד בשלמותו מתקופת ימי הביניים. 
ביופיו  המרשים  הכנסת  בית  הספרדי  הכנסת  בית 

ועשיר בדקורציה ייחודית. 
 -  1590 בשנים  שנבנה  כנסת  בית  מייזל  הכנסת  בית 
1592 בסגנון הרנסנס, בידי מרדכי מייזל, ושימש גם את ראש 

עיריית הגטו.
"בית  העברי  שמו  העתיק  היהודי  העלמין  בית 
של  מרשים  סוריאליסטי  מראה  אלינו  ניבט  ובו  החיים", 
מייזל, הרב  נמצאים מרדכי  בין הקברים  כ-12,000 מצבות. 
אותו  פוקדים  שרבים  המהר"ל  של  וקברו  אופנהיים,  דויד 

ומניחים פתקים על קברו.  
כיכר ואצלב שדרה רחבה ומלבנית, המסתיימת במבנה 

הניאו-רנסנסי של המוזיאון.

הטיולים הינם בגדר המלצה בלבד. ייתכן ונראה חלק מהאתרים לפי שיקול דעתו הבלעדית של המדריך. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח
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יום 3  - בילוי כפול למי שכבר ביקר בפראג
עיר הסרטים "באבלסברג"

גבולה  על  פוטסדאם,  בתחומי  הנמצא  ידיים  רחב  פארק 
אטרקציות  מגוון  מציע  הפארק  ברלין.  של  הדרום-מערבי 
מופעים  כולל  ולהוריהם,  לילדים  דופן  ויוצאות  מלהיבות 
כפילים  מופע  הפעילויות:  בין  ומחלפות.  קבועות  ותצוגות 
הקופצים ממכוניות בוערות, שחזורים מרתקים של תפאורות 

מסרטים ידועים, ועוד.

הפארק הוקם ליד אולפני ההסרטה בבלסברג, מן הוותיקים 
אולפני  הפכו  אחדות  שנים  תוך  ב-1911.  שנוסדו  בעולם 
והתארחו  אירופה,  של  המוביל  הסרטים  למרכז  בבלסברג 
ווילדר,  בילי  דיטריך,  מרלן  ביניהם  הגדולים  הכוכבים  בהם 

פרד זינמן, ופריץ לאנג - יוצר הסרט מטרופוליס.  
http://www.filmpark-babelsberg.de/index.php/
start117-.html

האאוטלט הגדול אאוטלט המעצבים של ברלין 
המותגים  של  חנויות  עשרות  עם  פתוח  קניות  מרכז  הוא 
מהשורה  גדולים  שמות  כאן  למצוא  ניתן  בעולם.  הנחשבים 

הכל  ועוד.  ההנעלה  הביגוד,  הספורט,  בתחום  הראשונה 
במחירים מצויינים שלא תמצאו באף מקום אחר באירופה.

הטיולים הינם בגדר המלצה בלבד. ייתכן ונראה חלק מהאתרים לפי שיקול דעתו הבלעדית של המדריך. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח
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יום 4  - לייפציג, ויימאר, מייסן ומחנה בוכנוואלד
לייפציג העיר הגדולה ביותר במדינת סקסוניה. לייפציג 
500,000 תושבים ויש לה עבר מפואר של מרכז  מונה מעל 
ירידים וסחר, בעיקר בשל מיקומה האסטרטגי החשוב. זוהי 
ברתולודי,  פליקס  גם  כמו  באך,  סבסטיאן  יוהאן  של  עירם 
גתה,  ולכתוב  לשבת  נהג  גם  כאן  אחרים.  ויוצרים  מנדלסון 
כנראה בהשראת הבאר בו ישב, הקרוי מפיסטו. העיר ידועה 
גם בשם "עיר הגיבורים", שכן מכאן יצאה הקריאה לפורר את 

חומת ברלין ולאחד את גרמניה.

70,000 תושבים, המנסה לשקם  ויימאר עיר קטנה בת 
איחוד  לאחר  המערבית"  התרבות  כ"ערש  תדמיתה  את 
גרמניה. במשך שנים רבות טיפחו פרנסי העיר את תדמיתה 
הסופרים  גדולי  ופעלו  חיו  בעיר  והומאניות.  תרבות  כמרכז 
כאן  לקהל.  פתוחים  שבתיהם  ושילר  גתה  כגון  והמשוררים 
ויימאר", חוקה דמוקרטית אשר העניקה  גם נחקקה "חוקת 
מלחמת  אחר  בברלין  שמשלה  ויימאר  לממשלת  משמה 
ידי  על  הבאוהאוס  סגנון  הומצא  גם  כאן  הראשונה.  העולם 

וולטר גרופיוס.

מייסן העיר,  היושבת על שני גדות הנהר אלבה, נוסדה 
לפני למעלה מ-1,000 שנה, וכיום מונה כ-30,000 תושבים. 
זוהי אחת הערים הבודדות בגרמניה שלא הופצצה במלחמת 
אתרים  שרדו.  ההיסטוריים  מבניה  וכל  השניה,  העולם 
השוכנת  האלברכטסבורג,  טירת  את  כוללים  בעיר  חשובים 
מפעל  מייסן,  של  הקתדרלה  האלבה,  גדות  שעל  גבעה  על 
למצטיינים,   Sankt Afra הספר  ובית  החרסינה,  ומוזיאון 

שנוסד בשנת 1543.

למעוניינים - 
 מסע למחנה בוכנוואלד מחנה ריכוז שהוקם 
בשנת 1937, מוקף יער עבות ומשתרע על פני שטח של 100 
דונם. המחנה שימש למאסר ולעינויים של כ-300,000 איש 
שלטון,  מתנגדי  לכאן  נשלחו  לראשונה  המלחמה.  במהלך 
יהודים וצוענים. עם השנים נאסרו כאן שבויי מלחמה רבים, 
רוסים ופולנים, וכן עוד כ-70,000 יהודים. במחנה ניתן לבקר 
ולחזות בשרידי הגדרות ומגדל השמירה, וכן לבקר במוזיאון 

הנמצא בקצהו ומראה צילומים ומיצגים מן התקופה ההיא.

הטיולים הינם בגדר המלצה בלבד. ייתכן ונראה חלק מהאתרים לפי שיקול דעתו הבלעדית של המדריך. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח
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יום 5  - סקסוניה השוויצרית )חצי יום( 
שום  על  השוויצרית"  "סקסוניה  בשם  הידוע  יפהפה  אזור 
הנופים המיוחדים הנשקפים ממנו. אחד משיאי המקום הוא 
חול  ואבן  סלע  עמודי  של  מיער  הבנוי  תלול  מצוק  בסטאי, 
אפורה. המצוק ניבט אל נהר האלבה, וממנו נשקף נוף מרהיב 
ומזרחה,  לדרזדן,  הנהר  של  הזרימה  נתיב  לעבר  מערבה, 

לעבר הגבול הצ'כי. למרגלות הבסטאי משתרע נהר האלבה 
זעירות  נהר  ושלווים. ספינות  ציוריים  פני כפרים  העובר על 
דרכן  עושות  מטרים  כ-200  של  מגובה  מלמעלה  הנראות 
תיירים למחוז חפצם. הנוף מנקודה  ומובילות  לאורך הנהר 

זאת הוא מרהיב ביופיו. 

הטיולים הינם בגדר המלצה בלבד. ייתכן ונראה חלק מהאתרים לפי שיקול דעתו הבלעדית של המדריך. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח
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שבת אחה"צ  - דרזדן
אחד  אלבה,  הנהר  גדות  על  יושבת  סקסוניה  מחוז  בירת 
הנהרות הראשיים של אירופה. ה"פירנצה של האלבה", כפי 
שהיא נקראת בגרמניה, נחרבה כמעט לגמרי בזמן מלחמת 
העולם השניה, והצליחה לשקם את עצמה כבירת המדעים 
והמחקר של גרמניה. דרזדן המונה כיום כחצי מיליון תושבים, 

נחשבת לעיר הנופש  היפה ביותר באירופה. 
מן  כמה  נכיר  בו  מודרך  סיור  נערוך  חופשתנו  במהלך 

המקומות היפים והמעניינים בעיר. 
ארמון צווינגר הארמון, אשר הוקם בהדרגה, החל מזמנו 
בעיקר  שימש  ה-18(,  המאה  )ראשית  החזק  אוגוסטוס  של 

לאירועים מפוארים של בית המלוכה. 

אחד  היא  אירופה"  של  "המרפסת  ברוהל  מרפסת 
תושבי  על  והם  התיירים  על  הן  ביותר  החביבים  המקומות 

דרזדן.

שייט על הנהר
אפשרות יציאה לשייט מדהים על נהר האלבה בימי השבוע 

לכיוון סקסוניה השווייצרית ומקומות נוספים יפהפיים.

קיר האצילים הקיר החיצוני של אורוות ארמון הנסיכים 
 24,000 באמצעות  שנה  כ-120  לפני  ועוטר  עוצב  בדרזדן, 

אריחי חרסינת "מייסן". 

אוסף הפורצלן מוזיאון הפורצלן של דרזדן מבוסס על 
הוא  ב-1721  )החזק(.  השני  אוגוסטוס  של  הפורצלן  אוסף 

אסף כבר מעל 14,500 יצירות פורצלן.

הרחב,   Prager מדרחוב  של  בקצה  נמצא  הישן  השוק 
המלא במלונות יוקרה, בתי קפה ומסעדות. פה ושם, לאורך 

הרחוב, מעטרים אותו פסלים או מזרקות.

השוק החדש אחד ממרכזי העיר היותר סואנים ורוחשי 
פעילות והוא גם בעל חשיבות היסטורית וארכיטקטונית.

העיר החדשה האזור הבוהמייני והיוקרתי יותר של העיר, 
שתוכננה במקור כעיר בארוק. במרכז האזור נמצא פסל של 

פרש מוזהב המתאר את  "אוגוסטוס החזק".

הטיולים הינם בגדר המלצה בלבד. ייתכן ונראה חלק מהאתרים לפי שיקול דעתו הבלעדית של המדריך. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח
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מקומות טיול נוספים
הרי הרץ שרשרת הרי הרץ עוברת לאורך כ-100 קילומטר 
לגובה  בשיאה  מתנשאת  והיא  בגרמניה,  מחוזות  כמה  בין 
רבות,  עיירות  נמצאות  ההרים  לאורך  מטרים.  כ-1,100  של 
עבר  גם  הפילוג  ובזמן  טיול,  מסלולי  נהרות,  ובהם  פארקים 
המקומות  אחד  זהו  גרמניה.  ומערב  מזרח  בין  הגבול  כאן 
לנקודות  מכאן  לצאת  ואפשר  בגרמניה,  טבע  לטיול  היפים 

מרהיבות ביותר.

גני וורליץ גנים הנמצאים בסמוך לעיר דסאו שבפרוסיה 
)Mulde( יוצא מהנהר  הסקסונית, במקום בו הנהר מולדה 
1800. המקום   -1764 אלבה )Elbe(. הגנים נבנו בין השנים 
בין  תעלות  אגמים,  מסוגננים,  גנים  כולל  הוא  בגודלו,  עצום 
שונים.  בסגנונות  ומבנים  גונדולות,  ובהם  עבותים  עצים 

מומלץ ליהנות משיט בנהר או בתעלות, לשוטט בין המבנים 
מאירועי  ולהנות  כמוזיאונים  בחלקם  המשמשים  היפים 

תרבות המתקיימים בגן ביניהם הצגות וקונצרטים שונים.

פעילויות ספורט
פעילויות  מגוון  לרשותכם  עומדים  מהמלון  קצר  במרחק 

ספורטיביות מרתקות:
• מסלול גולף מקצועי עם 18 גומות

• מגרשי טניס

• אולם באולינג
• משחקי ביליארד

• סקי מים
• סקי מים באולם סגור 

הטיולים הינם בגדר המלצה בלבד. ייתכן ונראה חלק מהאתרים לפי שיקול דעתו הבלעדית של המדריך. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

סקי מים 

סקי קיץ 

סקי קיץ 

ציון הבעל שם ממיכלשטאט

גני וורליץ

גני וורליץ

גני וורליץ

הרי הרץ

גולף

נסיעה לציונו של הבעל שם ממיכלשטאט
תתקבל  קברו  על  המתפלל  שכל  שהבטיח  הגה"ק 

תפילתו.
ניסע גם לציונם בבורמייזא, במגנצא, ובפרנקפורטדמיין, 
וסגולה  גדולה  שזכות  רבים  עולם  גדולי  קבורים  שם 
נפלאה לפקוד את קברם. ביניהם: המהר"ם מרוטנבורג, 
המהרי"ל, האדרתאליהו, רבי גרשום מאור הגולה, רבי 

אמנון ממגנצא, הבן יקר ועוד.
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טיולים לכל המשפחה ואטרקציות לילדים
דרזדן

גן החיות
בגן החיות הענק של דרזדן תמצאו 3000 בעלי חיים מ-400 
מינים. אחת האטרקציות היא "הגן התת-קרקעי" שבו אפשר 
אטרקציה  אחרים.  ומכרסמים  החפרפרות  בחיי  לצפות 
יצרו את תנאי הסביבה  "שמורת הטּונְדְרָה" בה  היא  נוספת 
של ערבות סיביר וצפון אירופה, שם תכירו את שועל הקרח 

ותנשמת השלג.  
http://www.zoo-dresden.de/de/Deutsch_10.
html?lang=de
http://www.facebook.com/ZooDresden

רכבת הפארק
רכבת קרוניות קלה תיקח אתכם למסע בן חצי שעה בגנים 

הקסומים של העיר, בינות נופים פסטורליים ירוקים. 
http://www.parkeisenbahn-dresden.de/index.
php?snav1eng&gastloksgb98

מוזיאון היגיינה
נושאים  ולמשפחות, המוזיאון מציג  לילדים  מותאם במיוחד 
עדכניים בתחומי המדע והחברה וכיצד הם משפיעים על חיי 

היומיום שלנו, כולל מיצג יפה על החושים האנושיים.
http://www.dhmd.de/index.php?id=211

מוזיאון אריך קסטנר
את  שכתב  המפורסם  הילדים  לסופר  כולו  מוקדש  המבנה 
הספרים הבלתי נשכחים "אמיל והבלשים", "פצפונת ואנטון" 

ועוד. 
http://www.erich-kaestner-museum.de/

הפארק העתיק
לוקח אתכם למסע אל עולמם של החיות   Saurier פארק 
אמיתי,  בגודל  מיצגים  עם  העתיקים,  והזמנים  הענקיות 

בשילוב פעילויות כייפיות לכל גיל.
http://www.saurierpark.de/default.
asp?mid=0&iid=127

הטיולים הינם בגדר המלצה בלבד. ייתכן ונראה חלק מהאתרים לפי שיקול דעתו הבלעדית של המדריך. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

המפעל השקוף
הוא  הזכוכית',  'מפעל  מגרמנית  חופשי  בתרגום 

המפעל של חברת הרכב פולקסווגן. 
ייצור ההמכוניות דרך  ניתן לצפות בתהליך  במפעל 

קירות העשויים מזכוכית שקופה.
http://www.glaesernemanufaktur.de/en/

המפעל השקוף 
של פולקסווגן
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טיולים לכל המשפחה ואטרקציות לילדים
ליד דרזדן

העיר המיניאטורית
כ-30 ק"מ ליד דרזדן שוכן עולם מלא בהרפתקאות ויחיד במינו. תוכלו לטייל כאן בין דגמים מיניאטוריים מדוייקים להפליא של 

נופי אירופה, הרים, כפרים, נהרות, אגמים, עצים ואפילו אנשים – חוויה קטנה גדולה!
http://www.facebook.com/pages/Miniaturpark-Die-Kleine-S%C%3A4chsische-Schweiz/21130655
2221815?sk=photos
http://www.kleine-saechsische-schweiz.de/en/miniaturpark_en.html

פארק הרפתקאות
פארק לילדים ולהורים עם מסלולים מיוחדים הכוללים מבוך, פארק חבלים, טרמפולינות, זורבינג )כדור מתגלגל( על המים, 

דגמי רכבות ועוד.
http://waldseilpark-dresden.de/galerie.html?kat=fotos

הטיולים הינם בגדר המלצה בלבד. ייתכן ונראה חלק מהאתרים לפי שיקול דעתו הבלעדית של המדריך. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

לונה פארק בלנטיס
פארק מדהים שנמצא על שפת אגם, שם מחכים לכם - עולם הפרעונים, ארץ האבירים, חוף 

מגלי הארצות, קרחון ענק ועוד. הפארק מחולק ל- 6 אזורים, עם פינות ופעילויות מפתיעות.
http://www.belantis.de/index.php?id=50&L=1
http://www.facebook.com/freizeitparkbelantis
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הפעם נרשמים מוקדם!
אל תישארו בלי מקום כמו שקרה לחלק מהלקוחות בחופשות האחרונות שלנו.

www.shainfeld.com 03-6189999   היכנסו לאתר לקבלת המלצות 

שינפלד - הרמה הגבוהה ביותר! 
מעל 20 שנות ניסיון-שירות מקצועי ואמין במחירים ללא תחרות

ההופעות 
של 

שינפלד! 
החזן יוסי שוורץחזקי סופרעמירן דביראברמי רוטגרשון פרישטטישי לפידות

אירוח 
במלון הילטון

מלון גלאט כשר מפואר עם 350 
על  ממוקם  וסוויטות,  חדרים 
דרזדן  של  היוקרתי  המדרחוב 

ליד הנהר.


