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אתרי סקי לכל המשפחה  -כי עכשיו זו העונה!
 Posted on 7בינואר  by 2020גלי לויטה ליבוביץ

אתרי סקי מומלצים לחופשה משפחתית

 :Categoriesכפרים ופארקים ,ראשי
 :Tagסקי ,סקי משפחתי ,גלישת סקי ,חופשה משפחתית באירופה

אם אתם אוהבים סקי ,אירופה היא בדיוק המקום לעשות זאת עם הילדים.
להלן חמישה אתרי סקי שמתאימים לכל המשפחה ,לאוהבי הגלישה וגם למי
שמעדיף לגלוש עם מזחלת או לשתות שוקו חם.
 ,Arosa Lenzerheideשוויץ
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בנו השוויצרי של רוג'ר פדרר ,בנה את בקתת המשפחה שלו באזור התיירות  ,Arosaהממוקם בדרום מזרח שוויץ .בעבר
היו כאן שני אזורי סקי נפרדים ,וכעת יש במתחם יותר מ –  225קילומטרים של מסלולים ו 43 -מעליות ורכבלים.
המעליות הרבות והמתקדמות מאפשרות מעבר מצד אחד של העמק לצד השני תוך זמן קצר ,כך שתוכלו ליהנות
מהמגוון הגדול של מסלולי סקי או להירגע אזור ההררי עם שוקו חם או ארוחה טובה .הנוף מאפשר גם טיולי חורף,
סקי קרוס קאנטרי ,מסלולי שיט ועוד .במידה ואתם או אחד מהילדים )במיוחד הקטנטנים( אינכם גולשים ,תוכלו
ליהנות מהמזחלות.
 ,Sainte-Foy Tarentaiseצרפת
אחד מאתרי הסקי באירופה ,המתאימים למשפחות .אזור הסקי מציע שבעה מדרונות כחולים הנגישים למתחילים,
ובנוסף ישנו מועדון ילדים )גילאי  3עד  ,(11שיעורי סקי לילדים מגיל  3וגם מתחמי סקי חינם  .אתר הסקי ממוקם
במורד העמק מוואל ד'ייזר ומציע גם כאן שיעורי סקי לילדים מגיל שלוש .ילדים מתחת לגיל  7זוכים בנסיעה חינם
ברכבל עם אחד ההורים.

סקי עם ילדים :גם פעילות גופנית וגם זמן איכות .צילום Depositphotos
 ,La Rosiereצרפת
אתר נופש צרפתי שקט המעניק לאוהבי השלג גישה לשתי מדינות :צרפת ואיטליה ,עם מעבר סן ברנרדינו ,בו ניתן
לקפץ מאחת לשנייה )תרתי משמע( .זהו מקום נהדר לחופשה משפחתית ,כולל פעילות של הילדים הקטנים .בנוסף ל-
 33מסלולים למתחילים  ,קטנים או גדולים ,תוכלו לגלוש גם במסלול הסקי המקומי הסטנדרטי של סן ברנרדינו,
המשתרע על  160ק"מ.
בנוסף לגלישה תוכלו לצאת לטיול ברחבותיה המוארים והשקטים של לה רוסיאר ,וליהנות ממגוון רחב של מוצרי גינה
טריים ואיכותיים ,כולל פונדו גבינות .הבקתות האלפיניות ומלונות הסקי ,מתאימים גם למשפחות ולקבוצות.
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 ,Obergurgl-Hochgurglאוסטריה
אתר הסקי ממוקם בחבל טירול המרהיב ביופיו ,וממוקם באחד האזורים הגבוהים באירופה בהרי האלפים האוסטרים.
ילדים בני  9ומטה מקבלים כרטיסי נסיעה בחינם ,ורוב המסלולים נגישים למתחילים .בנוסף ,תוכלו למצוא לא מעט
מקומות לינה במחירים הוגנים ,וגם פעילויות נוספות ,כדוגמת מסלולי שייט והחלקה על הקרח.
 ,Vialatteaאיטליה
מרחק של שעה וחצי מהעיר טורינו ,נמצא אחד מאתרי הסקי הטובים ביותר באיטליה למשפחות ,המארח לא פעם את
גביע העולם בסקי ואירועי ספורט גדולים נוספים גם כן .החופשה המשפחתית כוללת השכרת ציוד ,מעליות ,אוכל,
מועדון ילדים ) גילאי  (4-10ועוד .הקטנטנים מוזמנים לבלות בפארקי הכיף לתינוקות הנמצאים ב  Sansicarioוב-
 ,Sauze d’Oulxוכוללים מבנים מתנפחים ואפשרויות גלישה לתינוקות ופעוטות.
אתר הסקי מציע יותר מ 249 -מסלולי סקי )בכל הרמות( ,מרחבים מושלגים שטופי שמש ,מסלולים פנורמיים המחברים
בין כפרים עתיקים ומסורתיים לעיירות מודרניות ,המספקות את כל הנוחות והבילוי.

טיפים לחופשת סקי משפחתית .צילום Depositphotos

מכירים אתרי סקי נוספים שווים במיוחד? היכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו
'טיול משפחתי בארץ ובעולם' והתחילו לשתף!
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