
 

 

 קסם של עיר  –וינה למשפחות 

היפהפיות באירופה. עיר המציעה כאחת הערים  ,זה מכבר הידוע  ,בירת אוסטריה ,וינה

לתושביה רמת חיים גבוהה, ולתיירים, המבקרים בה, שלל אטרקציות: משפע תרבותי,  

,  ואופרה בחללים עוצרי נשימה קונצרטיםתיאטרון משובח, מופעי  מרשימים,  מוזיאוניםלרבות 

נת, עם  דרך עושר אדריכלי והיצע רב של אתרים היסטוריים. יש בעיר סצנה קולינרית מצוי

מסעדות מעולות, שלא כדאי להחמיץ בהן את השניצל הווינאי המפורסם, וכמובן בתי קפה  

חוויית  נהדרים, עם עוגות שטרודל ומאפים אחרים, ללקק את האצבעות. וינה אף מציעה  

נסיעה  תנמצאת כחצי שעש ,והן בעיר הקניות הענקית ה,הן במרכז שופינג מוצלחת, 

 מרכז.המ

ותי עשיר למבוגרים" "אחד מסודותיה, הפחות מוכרים, הוא היותה עיר "נוסף להיצע תייר

מלהיבה גם למשפחות. וינה היא יעד תיירותי אטרקטיבי גם לילדים, שלא ישכחו את הביקור 

 בה". 

 

 Haus des Meeresעולם הים של וינה  

meeres.at-des-https://www.haus / 

כמה רחוק הולך הדמיון שלנו, כאשר חושבים על מצפה תת ימי? אז בוינה, הכל גדול יותר  

 ומרשים, מכפי שאפשר לדמיין. 

ם עם  אקווריו, שהוא של וינה 'עולם הים'הוקם  ,במרכז העירהממוקם ממש  ,במבנה עתיק

 . נחשים, תנינים וכרישיםבהם: , ימיים יצורים  10,000

ובהם  ,קומות 2מתפרשים על פני  חלקם  , אקווריומים ענקייםמאכלס  , קומות 13הבניין בן 

   , בשלל צבעים וגדלים.עשרות אלפי דגים

. האורחים בפלא הזה, צועדים  המדמה את יערות הגשם ,גן טרופיתוך המבנה יש גם ב

קופים  ות: חופשיבמסתובבים , כאשר מסביב ביצות" גשרי עץ, מעל תוואי של " לאורך 

  .צבים, ובמימי הביצה מבלים את זמנם פוריםיצו

תצפית אדירה על של המבנה,  13 -בסיום הביקור בעולם הים של וינה, מצפה בקומה ה

,  לדיםגלידה ליאו משקה אחר, להזמין לשתות קפה  גג,לשבת בבית הקפה שב. מומלץ העיר

 לנוח ולעכל את כל היופי הזה.
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 Schönbrunnמתחם ארמון 

! כאשר מתכננים את הטיול בוינה, כדאי לדעת שמומלץ חובה למבקרים בעיר תייאטרקצ

 .של ביקור במתחם יום שלםלהקדיש 

   .פסלים, ותצפית על העירוהמוקף בגנים עם מזרקות מים  ,מדובר בארמון הגדול בוינה

על החיים שהתנהלו בין הסברים , כדי לשמוע חדריוין לבקר בתוך הארמון לסייר ב אפשר

עבור  להנות ממה שהמתחם מציע , וגם לטייל בגינת הארמון היפהמבחוץ, ואו לצפות כתליו, 

   .ילדיםה

ונחשב לאחד !   1750שנוסד כבר בשנת של וינה, והידוע במקום נמצא גן החיות העתיק 

. ההנהלה מקפידה לדמות את כמה מאות בעלי חיים יש בו  . עולםמוותיקי גני החיות ב

 הסביבה הטבעית של בעלי החיים ולאפשר למבקרים לחוש שהם מצויים ממש בטבע.

 

 

   kaiserkinder schönbrunnמוזיאון הילדים 

,  בעבר תית על חיי מלכיםיללמוד בצורה חווייש אפשרות ילדים ל .במתחם הארמון ממוקם

הלבוש שלהם, הדרך בה בילו את היומיום, ריקודיהם וחוויות אחרות מעולם   .ונסיכותנסיכים 

 :המלוכה

https://www.kindermuseumschoenbrunn.at / 

 , שהוא תמיד אטרקציה עבור צעירים.בוך צמחיםגנים הסובבים את הארמון יש מב

. המשתתפים אפיית שטרודל :בנושאקצרה  כדאי להירשם לסדנה וזמן, ר עוד כוח ואם נשא

פים  , והנה יש אפשרות ללמוד איך הופכים לאו מתכוןוכובע וסינר של אופים מקבלים 

 : מדופלמים

residenz.at-https://www.cafe / 
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Museum of Illusions Vienna 

https://museumderillusionen.at / 

 בכייף ובהנאה. ,את המחשבהולאתגר את הדמיון  אפשר ,מוזיאון האשליותב

  והולוגרמות, מראות, שהליכה בה, מייצרת אשליה כאילו הכול הפוך, מנהרהיש במוזיאון 

ואטרקציות רבות  ח משיכהוכהגוף והחפצים, חדר, שמדמה היעדר  מראההמעוותות את 

, עולם הפוך, שבו הגבוהים נראים נמוכים  מחשבה ודמיוןאחרות, שמשלבות שעשועי 

 והנמוכים חשים גבוהים.  

 

 Prater Amusement Parkפארק השעשועים של וינה 

, או  משפחתיפיקניק המאפשרים , ובו מרחבי דשא,  נמצא גן ענק ורחב ידיים  וינהבמרכז 

   מנוחה משוטטות בין נפלאות העיר. 

אין   ,אך. על סוס ועגלה, שמציעים טיול עגלוניםבשבילי הפארק מסתובבים בין המדשאות 

,  על העירמרהיבה אפשר תצפית , שמגלגל ענק אפארק היבשהאטרקציה המרכזית  ,ספק

ילדים  יש בלונה פארק עבור מתקנים   200 - כת הילדים. גדול, המשמח א לונה פארקולידו 

, רכבת הריםזה המקום להוציא אדרנלין בנסיעה ב. צעירים וגם עבור מתבגרים )או מבוגרים(

או במתחמי הקליעה למטרה. את הבטן מתנגשות, המכוניות במתחם השדים, או ברכבת ה

 אפשר להשביע בדוכני האוכל הפזורים במקום.  

 

 לבילוי משפחתינוספים פארקים 

, שעה המבוגרים לנוחיכולים בהם   ,בוינה יש מספר גדול של פארקים גדולים ומטופחים

 שנבנו עבורם.  מבלים במתקנים וציאים אנרגיה או הילדים מש

 אתרי החובה בביקור בעיר עם ילדים, ממליצים סוכני הנסיעות של ג'נסיס הוא: אחד מ

, ק"מ 20 -באורך של כ ,ל הדנובהשנבנתה ערצועת חוף  -  Danube Island אי הדנובה 

מטר בלבד. האי המלאכותי הזה, שנבנה במקור כדי להגן על וינה מפני   200וברוחב של 

בנהר, בחודשי הקיץ,  רחצה של ת התיירים ואת המקומיים לבילוי  אמשמש שיטפונות, 

 .  ולמפלט רגוע ממרכז העירשעשועי מים להשכרת סירות, ל ,ת ספורט יופעילול
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 Oberlaa Therme -מים הפארק 

children-https://www.thermewien.at/en/for / 

אתר בו המבוגרים יכולים להנות  עולם המים של וינה., נמצא נסיעה ממרכז העיר תכחצי שע

מפלים   ,זרמיםעם בריכות , מממגלשות מיםמים, ספא ושלווה, ואילו הילדים נהנים  תמחוויי

המקום מציע לילדים  , בנוסף .פינות מנוחה ורגיעהו בריכה לפעוטותיש בפארק   .מקפצותו

בילוי אחרות, שבגללן זו ציור, משחקי כדור ואפשרויות ייעודיות לכך, ינות צייר בפאפשרויות ל

 בוינה. ותמבקרמשפחות האטרקציית חובה ל

 

 SCSעיר הקניות 

https://at.westfield.com/scs 

 ? קניותהחווית לנסוע לוינה, ולהחמיץ את ואיך אפשר 

. אפשר להגיע באמצעות  נסיעה ממרכז וינה תרחק של כחצי שעממוקם במ SCSמרכז הקניות 

 .הסעות ממרכז העיר

  , ייהנה להסתובב גם מי שאינו חובב קניות. אגב, קניות הגדול באוסטריהמתחם המדובר ב

חנויות של  300 -, שכולל למעלה מבמקום עצום ומההיצע הרב הגודל ה יתרשם מובמקום 

 בתי קולנוע. ומסעדות  ,בתי קפה ,ביגוד הנעלה

 . לזרוםופשוט  ,כרטיס אשראיועם נעליים נוחות להליכה מומלץ להגיע 

 

 

https://www.thermewien.at/en/for-children/
https://www.thermewien.at/en/for-children/
https://www.thermewien.at/en/for-children/
https://at.westfield.com/scs

