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נמל התעופה מינכן זכה שוב בתואר נמל התעופה הטוב ביותר   1
באירופה ודורג במקום השלישי בעולם.

יותר מכך, מדובר בנמל התעופה הראשון באירופה 
שזכה בחמישה כוכבים בדירוג Skytrax, חברה 

מוכרת ומוערכת הממוקמת בלונדון העוסקת 
במחקרים בתחום התעופה.

לא משנה לאן לוקחת אתכם דרככם, נמל התעופה מינכן הוא   2
הבחירה הנכונה לכל נסיעה הן בשל מיקומו המרכזי באירופה והן 

בגלל רשת נתיבי התעופה המסועפת העוטפת אותו.

חיסכון בזמן – נמל התעופה מינכן מציע לוחות זמנים חסרי   3
תחרות בטיסות המשך עם זמן המתנה של 30 דקות בלבד)!(.

קניות – למעלה מ-230 חנויות המציעות מותגים מקומיים,   4
לאומיים ובינלאומיים ממתינות לכם במחירים שווים לכל נפש.

האיירבראו – המבשלה האווירית – מבשלת הבירה הראשונה   5
בעולם הממוקמת ישירות בשדה התעופה, מציעה לנוסעים בירה 

טרייה יחד עם מטעמי המטבח הבווארי. מוזמנים כמובן גם לנסות 
כל אחת מ-60 המסעדות האחרות במתחם.

נמל התעופה מינכן – מוביל באירועים. בין אם זה טורניר   6
כדורעף חופים, התחרות הגדולה בעולם לגלישת גלים עומדים 
או שוק חג המולד – האירועים הנערכים מידי שנה בפורום של 

ה-Munich Airport Center תמיד שווים ביקור.

בניין הלוויין החדש המתהדר בעיצוב חדשני ומתקדם מציע   7
לנוסעים את הדור הבא בחוויית הטיסה עם קיבולת של 11 מיליון 

נוסעים.

munich-airport.com  

למה דווקא נמל התעופה מינכן?

מדריך חניות ביניים – הפיקו את מלוא התועלת מזמני מעבר בין 
טיסות עם רעיונות מדליקים לבילוי ומגוון קופונים לקניות, אוכל 

ואטרקציות תיירותיות.

:Star Alliance-לנוסעי לופטהנזה ו
munich-airport.com/stopoverguide

לכל הנוסעים האחרים:
munich-airport.de/stopover

 /נמל התעופה מינכן: 
נמל התעופה הטוב באירופה

עד השמיים ובחזרה
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גלו את מינכן במיטבה:

מריאנפלאץ ובית העירייה החדש, הכיכר הפופולרית ביותר   1
השוכנת בלב לבה של מינכן ובקצה הצפוני שלה הקריון, מגדל 

הפעמונים הגדול בגרמניה.

הגן האנגלי אחד מהפארקים העירוניים הגדולים ביותר בעולם   2
והלב הירוק והפועם של מינכן. הפארק מציע למבקריו שבילי 

הליכה קסומים, מדשאות שטופות שמש וארבעה גני בירה 
כמיטב המסורת הבווארית.

ארמון נימפנבורג שנבנה כמעון הקיץ של משפחת ויטסלבך,   3
משמש היום בית לשני מוזיאונים המוקפים בגנים ציוריים.

מוזיאון BMW מציג בדרך חדשה ומרתקת את ההיסטוריה של   4
החברה, את המותג ואת מוצרי החברה .

אליאנץ ארנה אצטדיון הכדורגל הנמצא בחלקה הצפוני של   5
מינכן, לוכד את המבקרים בארכיטקטורה הייחודית ובעיצוב 

 העתידני שלו, ומשמש מגרשה הביתי של קבוצת הכדורגל 
באיירן מינכן.

simply-munich.de  

מינכן - כשמסורת פוגשת סגנון חיים

האתרים שאסור להחמיץ:

טירת נוישוונשטיין נמצאת בין האתרים הפופולריים ביותר   1
באירופה. «הטירה מהאגדות» שעשתה לה שם בכל העולם כבר 

 הדהימה מיליוני מבקרים.
neuschwanstein.com/englisch/tourist

הצוגשפיצה על 2,962 המטרים שלו הוא ההר הגבוה ביותר   2
בגרמניה. מפסגתו יכולים המבקרים ליהנות מנוף עוצר נשימה 

 הנפרש על-פני 200 קילומטרים לכל סביבותיו.
zugspitze.de/en

תהילתה הבינלאומית של זלצבורג נזקפת לזכות הקסם   3
הבלתי נדלה של נופיה העירוניים, סביבותיה הציוריות והעובדה 
שוולפגנג אמדאוס מוצרט נולד כאן. ואל תחמיצו את הלוקיישן 

 של הסרט האלמותי «צלילי המוזיקה».
salzburg.info/en/

אגם קימזה הוא אחד מיעדי התיירות האהובים ביותר בבוואריה.   4
הנוף עוצר הנשימה של אזור האגם והאלפים של בוואריה עילית 

 מציעים מגוון רחב של פעילויות ספורט, פנאי ותרבות.
tourismus.prien.de/en

bayern.by  

בוואריה והאלפים - מגלים מגוון


