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החמישייה הפותחת :היעדים לנפוש ולטייל שיגרמו לכם לאהוב
את החורף
 Posted on 18בינואר  by 2021שוש להב

זה הזמן לתכנן את חופשת החורף שלאחרי הסגר ,משוודיה ורוסיה לארה"ב וקנדה ,ולא נדלג גם על יפן

 :Categoriesמלונות ,ראשי
 :Tagלנפוש ולטייל

שוב חזר אלינו החורף ,שנזכר שינואר כבר מתגעגע לקור לגשם ולשלגים ,ואלה מזכירים לנו את החופשות בחו"ל ,אליהן
אנו משתוקקים לצאת ,אך כרגע אפשרי רק לתכנן ...ימי הסגר הם זמן מתאים לתכנון החופשה החורפית הבאה .לכן,
המומחים של  Booking.comסקרו למעלה ממיליון וחצי מקומות אירוח ביותר מ 123,000-יעדים ,ומצאו חמישה יעדים
לחופשות עירוניות ,שיגרמו לכם לגלות את החורף מחדש ,ברגע שזה יהיה מספיק בטוח לחזור ולטייל בעולם .אז בין
אם אתם מחפשים יעדים הכוללים אוכל מנחם ומחמם ,רוצים לצאת למסע שופינג מפנק או חולמים לראות מבנים
מרהיבים ,תוכלו בינתיים לשאוב השראה לחופשה חורפית קסומה ,שתוכלו להגשים עם הסרת המגבלות.
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שטוקהולם ,שוודיה
שטוקהולם היא אחת מבירות העיצוב של העולם ,והתושבים בה מתחרים על תואר האזרחים החברותיים ביותר
בסקנדינביה .לא משנה מהי הטמפרטורה בחוץ – העיר הזו תקבל אתכם בחום ועם זרועות פתוחות .לאחר ההגעה,
בוודאי תרצו לשוטט בסמטאות מימי הביניים ,בפארקים היפהפיים ובארמון המלכותי המדהים שבעיר .אם תבקרו בין
דצמבר לפברואר ,יש סיכוי גבוה מאוד שתוכלו גם ליהנות מהמראה הקסום של שטוקהולם המושלגת .במרכז העיר,
סמוך למרכז השופינג והמסעדות  ,Stureplanשידוע באווירה התוססת שלו בימים כתיקונם ,תוכלו ללון בHotel with-
 - Urban Deliמקום האירוח מציע חדרים ייחודיים בעיצוב מודרני-תעשייתי ,כיאה למבנים בעיר.

 .Kimpton Gray Hotelצילום באדיבות Booking.com

שיקגו ,ארה”ב
החודשים הקרים ביותר בשיקגו הם ינואר ופברואר ,ולא סתם היא מכונה "עיר הרוחות" .אך אל תתנו לקור למנוע מכם
לבקר בה! העיר נמצאת על גדות אגם מישיגן וספוגה בתרבות ובאנשים חברותיים .יתרה מכך ,במהלך חודשי החורף
הקפואים תוכלו ליהנות מהחלקה על הקרח בפארק המילניום ,או מסיבוב שופינג בשדרות מישיגן המפורסמות .במרחק
כמה רחובות ממרכזי השופינג ,המסעדות ,התרבות והבידור בשדרות מישיגן ,תוכלו למצוא את מלון הבוטיק Kimpton
 Gray Hotelהממוקם בלב העיר .במלון תמצאו בר על הגג ,שבו תוכלו להתחמם ולהירגע עם כוס יין בסוף יום רצוף
הסתובבויות.

קוויבק סיטי ,קנדה
קוויבק סיטי ) (Quebec Cityנמצאת על מצוק תלול בשם קייפ דיאמונד ) ,(Cape Diamondוהיא פינת חמד אמיתית.
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העיר העתיקה ,שבה תוכלו לגלות את שורשיה האירופאים של העיר ,מקסימה לאורך כל השנה  -אבל האווירה בה
בחודשי החורף שונה ומדהימה במיוחד .תוכלו לטייל לאורך שדרת  ,Le Petit Champlainשבמצב שגרתי מלאה בברים
ומסעדות ביסטרו ,ותוכלו למצוא בה כל סוג של תפריט  -החל מאוכל טעים בבר ועד למנות שף צרפתיות יוקרתיות.
בשביל להישאר באווירה ובמרחק קצר מהשדרה ,תוכלו ללון במלון האופנתי  ,Auberge Saint-Antoineאשר מציע
חדרים יוקרתיים באזור הנמל הישן של קוויבק סיטי.

 .State Hermitage Museum Oﬃcial Hotelצילום באדיבות Booking.com

סנט פטרסבורג ,רוסיה
בחודשי החורף ,סנט פטרסבורג נראית כמו תמונה בתוך כדור שלג .הקתדרלות המדהימות ,הפארקים המושלגים
והגשרים המקסימים – כולם מתעוררים לחיים .העיר בדרך כלל מכוסה בשלג לאורך כל החורף ,אבל הטמפרטורה
צונחת למינוס שש מעלות בחודשים הקרים ביותר ,ינואר ופברואר .בכדי להשלים את החוויה ,תוכלו להתארח במלון
 State Hermitage Museum Oﬃcial Hotelהאקסקלוסיבי ,שהוקם באחוזה משנות ה 30-של המאה ה ,19-במרכז
העיר ,והוא מייצג את האווירה שהייתה במוזיאון הארמיטאז’ ) (Hermitageהמקורי .אם תבחרו לשהות בו ,תהיה לכם
הזדמנות להתארח בחדרים היוקרתיים ובסוויטות שעוצבו בסגנון אלגנטי ,על ידי נגרים איטלקים מומחים מפירנצה.

סאפורו ,יפן
סאפורו היא עיר פופולרית מאוד בקרב המטיילים של  ,Booking.comבעיקר הודות לשופינג והמאכלים שהיא מציעה.
אם תבקרו בעיר במשך חודשי החורף ,סביר להניח שתזכו לראות שלג יורד במהלך השהייה שלכם ,לכן זכרו להצטייד
בבגדים חמים ,מגפיים וכפפות .במרכז העיר ,תוכלו להתארח באכסניית  ,Grids Sapporo Hotel & Hostelשם תוכלו
להשאיר את המזוודות בחדר האחסון ,ולהירגע קצת בטרקלין ,לפני שתצאו לגלות את העיר הקפואה .מקום האירוח
כולל חדרי מעונות ויחידות אירוח פרטיות ,ויש בו גם חדר מעונות לנשים בלבד.
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. בישראל בקרו כאןBooking.com לכל החדשות והמידע העדכני ביותר על
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