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Top 10 / Linzer Sehenswürdigkeiten  המובילות האטרקציות 10/  לינץ 
Hauptplatz   
Ein Ort zum Staunen ist der Hauptplatz mit der  
eindrucksvollen Dreifaltigkeitssäule. Direkt an  
der Donau umschließen die barocken Bauten  
in bunten Pastellfarben einen der größten Saal- 
plätze Europas. Zahlreiche Kaffeehäuser und  
Lokale laden zum Verweilen ein. 

 הכיכר המרכזית
מקום מעורר השתאות הוא הכיכר המרכזית, הכוללת  

) Dreifaltigkeitssäuleאת עמוד השילוש הקדוש (
המרשים. היישר על גדות הדנובה מקיפים המבנים 

טל הססגוניים את אחת מכיכרות הבארוקיים בצבעי הפס
קפה ופאבים -הגדולות באירופה. מגוון בתי הארמונות

 מזמינים לבילוי.
OÖ Kulturquartier 
Kreativer Hotspot von Linz ist das OÖ Kultur- 
quartier. Neben Lokalen, dem Kino und verschiedenen  
Festivals gibt es im „Offenen Kulturhaus“  
laufend Ausstellungen über zeitgenössische  
Kunst. Im Sommer zeigt der „Höhenrausch“  
Medienkunst über den Dächern der Stadt. 

 OÖרובע התרבות 
 OÖנקודה חמה יצירתית בלינץ היא רובע התרבות 

)OÖ Kulturquartier לצד פאבים, בית הקולנוע .(
יעות ב"בית התרבות ופסטיבלים שונים מוצגות בקב

) תערוכות של אומנות Offenen Kulturhausהפתוח" (
מוקרנת  ,""Höhenrausch-ה בקיץ, במסגרתזמננו. -בת

 מעל לגגות העיר אומנות מדיה.
Mariendom 
Der Mariendom ist vom Fassungsvermögen her  
die größte Kirche Österreichs. Mit der offenen,  
zeitgemäßen Innenraumgestaltung wird der  
neugotische Dom zur ruhigen Oase inmitten  
der Stadt. Beeindruckend sind auch die bunten  
Glasfenster und der Ausblick vom Turm. 

 קתדרלת מריה
, מבחינת ממדיה, היא )Mariendomקתדרלת מריה (

 ,חלל הפנים הפתוח הכנסייה הגדולה באוסטריה. עיצוב
גותית -הופך את הקתדרלה הנאו ,והמותאם לרוח הזמן

 העיר. גם חלונות הזכוכית לפינה שקטה בלב
 הצבעוניים והתצפית מהמגדל מרשימים.

Altstadt & Schlossmuseum 
Das Schloss beheimatet das Schlossmuseum  
mit Oberösterreichs Natur-, Kultur- und Kunst- 
geschichte. Der mächtige Bau beeindruckt mit  
seiner Architektur und dem Ausblick auf die  
barocke Altstadt. Wie in der ganzen Innenstadt  
laden hier viele Shops zum Bummeln ein. 

 העיר העתיקה ומוזיאון הארמון
בארמון שוכן מוזיאון הארמון, שבו מוצגת ההיסטוריה 

העליונה.  ל הטבע, התרבות והאומנות באוסטריהש
עוצמה מרשים באדריכלות שלו ובתצפית -המבנה המלא

על העיר העתיקה הבארוקית. כמו בכל מרכז העיר, גם 
 כאן תוכלו לשוטט בין חנויות רבות.

Musiktheater am Volksgarten 
Musicals, Opern oder Tanztheater haben  
im Musiktheater ihre Heimat gefunden. Erst  
2013 eröffnet, zählt der imposante Bau beim  
Volksgarten zu den modernsten Opernhäusern  
Europas. Die eigenen Produktionen des Hauses  
begeistern Publikum und Kritiker. 

 תאטרון מוזיקה בגן העם
ריקוד מצאו את ביתם  טרוןותאמחזות זמר, אופרות 

בתאטרון המוזיקה. המבנה המרהיב בגן העם 
)Volksgarten(נמנה עם בתי 2013-, שנפתח רק ב ,

האופרה המודרניים ביותר של אירופה. ההפקות 
העצמיות של המוסד התקבלו בהתלהבות על ידי הקהל 

 והמבקרים.
Lentos Kunstmuseum 
Wie ein großer Bilderrahmen säumt der moder- 
ne Bau des Lentos das Donauufer. Das Museum  
zählt zu den wichtigsten Häusern moderner  
und zeitgenössischer Kunst mit Werken von  
Klimt, Kokoschka und Schiele. Beeindruckend  
ist auch die leuchtende Fassade bei Nacht. 

 )Lentosמוזיאון האומנות לנטוס (
כמו מסגרת  המבנה המודרני נמתח לאורך גדת הדנובה

של תמונה גדולה. המוזיאון נמנה עם המוסדות 
זמננו, ומוצגות -החשובים ביותר לאומנות מודרנית ובת

בו עבודות של קלימט, קוקושקה ושילה. גם החזית 
 המוארת בלילה היא מחזה מרהיב.

Ars Electronica Center 
Das „Museum der Zukunft“ widmet sich der  
Welt von morgen. Die interaktiven Ausstell- 
ungen zeigen auf künstlerische Weise Auswirk 
ungen der Technologien auf den menschlichen  
Alltag. Einzigartig ist auch der Deep Space 8K  
mit Bildwelten samt 3D-Animationen. 

Ars Electronica Center 
 לעולם של המחר. בתערוכות "מוזיאון העתיד" מוקדש

של  מוצגות באופן אומנותי ההשפעות אינטראקטיביות
י היומיום של בני האדם. ייחודי במינו יהטכנולוגיות על ח

, הכולל עולמות בתמונות Deep Space 8K-הוא גם ה
 ממד.-והנפשות תלת

Pöstlingberg 
Mit 539 Metern überragt der Pöstlingberg mit  
der Wallfahrtsbasilika die Stadt. In 20 Minuten  
erklimmt die Pöstlingbergbahn, eine der steils- 
ten Bahnen der Welt, den „Hausberg“. Die Aus- 
sichtsterrasse, der Zoo oder das Zwergenreich  
der Grottenbahn sind einen Besuch wert. 

 ברגהר פסטלינג
 ברגמטר חולשים על העיר הר פסטלינג 539מגובה של 

)Pöstlingberg .ובזיליקת העלייה לרגל השוכנת עליו (
, אחת הפסטלינגברגדקות מטפסת רכבת  20תוך 

התלולות בעולם, על ההר המקומי. מומלץ  הרכבות
במרפסת התצפית, בגן החיות או בממלכת  לבקר גם

 ).Grottenbahnהגמדים של גרוטרבאן (
voestalpine Stahlwelt 
In der einzigartigen Erlebniswelt der voestalpi- 
ne Stahlwelt dreht sich alles um den Werkstoff  
Stahl. Die multimediale und interaktive  
Ausstellung zeigt den Produktionsprozess bis  
zum fertigen Produkt. Interessant sind auch die  
Führungen durch das Werksgelände. 

 voestalpine שלהפלדה  עולם
עולם הפלדה  עולם החוויות יוצא הדופן של

voestalpine Stahlwelt)  (כולו לחומר פלדה.  מוקדש
מוצג תהליך  בתערוכת המולטימדיה האינטראקטיבית

הסיורים בשטחי הייצור עד לשלב המוצר הסופי. גם 
 המפעל מעניינים.
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Medienkunst über den Dächern der Stadt. 

 OÖרובע התרבות 
 OÖנקודה חמה יצירתית בלינץ היא רובע התרבות 

)OÖ Kulturquartier לצד פאבים, בית הקולנוע .(
יעות ב"בית התרבות ופסטיבלים שונים מוצגות בקב

) תערוכות של אומנות Offenen Kulturhausהפתוח" (
מוקרנת  ,""Höhenrausch-ה בקיץ, במסגרתזמננו. -בת

 מעל לגגות העיר אומנות מדיה.
Mariendom 
Der Mariendom ist vom Fassungsvermögen her  
die größte Kirche Österreichs. Mit der offenen,  
zeitgemäßen Innenraumgestaltung wird der  
neugotische Dom zur ruhigen Oase inmitten  
der Stadt. Beeindruckend sind auch die bunten  
Glasfenster und der Ausblick vom Turm. 

 קתדרלת מריה
, מבחינת ממדיה, היא )Mariendomקתדרלת מריה (

 ,חלל הפנים הפתוח הכנסייה הגדולה באוסטריה. עיצוב
גותית -הופך את הקתדרלה הנאו ,והמותאם לרוח הזמן

 העיר. גם חלונות הזכוכית לפינה שקטה בלב
 הצבעוניים והתצפית מהמגדל מרשימים.

Altstadt & Schlossmuseum 
Das Schloss beheimatet das Schlossmuseum  
mit Oberösterreichs Natur-, Kultur- und Kunst- 
geschichte. Der mächtige Bau beeindruckt mit  
seiner Architektur und dem Ausblick auf die  
barocke Altstadt. Wie in der ganzen Innenstadt  
laden hier viele Shops zum Bummeln ein. 

 העיר העתיקה ומוזיאון הארמון
בארמון שוכן מוזיאון הארמון, שבו מוצגת ההיסטוריה 

העליונה.  ל הטבע, התרבות והאומנות באוסטריהש
עוצמה מרשים באדריכלות שלו ובתצפית -המבנה המלא

על העיר העתיקה הבארוקית. כמו בכל מרכז העיר, גם 
 כאן תוכלו לשוטט בין חנויות רבות.

Musiktheater am Volksgarten 
Musicals, Opern oder Tanztheater haben  
im Musiktheater ihre Heimat gefunden. Erst  
2013 eröffnet, zählt der imposante Bau beim  
Volksgarten zu den modernsten Opernhäusern  
Europas. Die eigenen Produktionen des Hauses  
begeistern Publikum und Kritiker. 

 תאטרון מוזיקה בגן העם
ריקוד מצאו את ביתם  טרוןותאמחזות זמר, אופרות 

בתאטרון המוזיקה. המבנה המרהיב בגן העם 
)Volksgarten(נמנה עם בתי 2013-, שנפתח רק ב ,

האופרה המודרניים ביותר של אירופה. ההפקות 
העצמיות של המוסד התקבלו בהתלהבות על ידי הקהל 

 והמבקרים.
Lentos Kunstmuseum 
Wie ein großer Bilderrahmen säumt der moder- 
ne Bau des Lentos das Donauufer. Das Museum  
zählt zu den wichtigsten Häusern moderner  
und zeitgenössischer Kunst mit Werken von  
Klimt, Kokoschka und Schiele. Beeindruckend  
ist auch die leuchtende Fassade bei Nacht. 

 )Lentosמוזיאון האומנות לנטוס (
כמו מסגרת  המבנה המודרני נמתח לאורך גדת הדנובה

של תמונה גדולה. המוזיאון נמנה עם המוסדות 
זמננו, ומוצגות -החשובים ביותר לאומנות מודרנית ובת

בו עבודות של קלימט, קוקושקה ושילה. גם החזית 
 המוארת בלילה היא מחזה מרהיב.

Ars Electronica Center 
Das „Museum der Zukunft“ widmet sich der  
Welt von morgen. Die interaktiven Ausstell- 
ungen zeigen auf künstlerische Weise Auswirk 
ungen der Technologien auf den menschlichen  
Alltag. Einzigartig ist auch der Deep Space 8K  
mit Bildwelten samt 3D-Animationen. 

Ars Electronica Center 
 לעולם של המחר. בתערוכות "מוזיאון העתיד" מוקדש

של  מוצגות באופן אומנותי ההשפעות אינטראקטיביות
י היומיום של בני האדם. ייחודי במינו יהטכנולוגיות על ח

, הכולל עולמות בתמונות Deep Space 8K-הוא גם ה
 ממד.-והנפשות תלת

Pöstlingberg 
Mit 539 Metern überragt der Pöstlingberg mit  
der Wallfahrtsbasilika die Stadt. In 20 Minuten  
erklimmt die Pöstlingbergbahn, eine der steils- 
ten Bahnen der Welt, den „Hausberg“. Die Aus- 
sichtsterrasse, der Zoo oder das Zwergenreich  
der Grottenbahn sind einen Besuch wert. 

 ברגהר פסטלינג
 ברגמטר חולשים על העיר הר פסטלינג 539מגובה של 

)Pöstlingberg .ובזיליקת העלייה לרגל השוכנת עליו (
, אחת הפסטלינגברגדקות מטפסת רכבת  20תוך 

התלולות בעולם, על ההר המקומי. מומלץ  הרכבות
במרפסת התצפית, בגן החיות או בממלכת  לבקר גם

 ).Grottenbahnהגמדים של גרוטרבאן (
voestalpine Stahlwelt 
In der einzigartigen Erlebniswelt der voestalpi- 
ne Stahlwelt dreht sich alles um den Werkstoff  
Stahl. Die multimediale und interaktive  
Ausstellung zeigt den Produktionsprozess bis  
zum fertigen Produkt. Interessant sind auch die  
Führungen durch das Werksgelände. 

 voestalpine שלהפלדה  עולם
עולם הפלדה  עולם החוויות יוצא הדופן של

voestalpine Stahlwelt)  (כולו לחומר פלדה.  מוקדש
מוצג תהליך  בתערוכת המולטימדיה האינטראקטיבית

הסיורים בשטחי הייצור עד לשלב המוצר הסופי. גם 
 המפעל מעניינים.
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Hauptplatz   
Ein Ort zum Staunen ist der Hauptplatz mit der  
eindrucksvollen Dreifaltigkeitssäule. Direkt an  
der Donau umschließen die barocken Bauten  
in bunten Pastellfarben einen der größten Saal- 
plätze Europas. Zahlreiche Kaffeehäuser und  
Lokale laden zum Verweilen ein. 

 הכיכר המרכזית
מקום מעורר השתאות הוא הכיכר המרכזית, הכוללת  

) Dreifaltigkeitssäuleאת עמוד השילוש הקדוש (
המרשים. היישר על גדות הדנובה מקיפים המבנים 

טל הססגוניים את אחת מכיכרות הבארוקיים בצבעי הפס
קפה ופאבים -הגדולות באירופה. מגוון בתי הארמונות
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Ausstellung zeigt den Produktionsprozess bis  
zum fertigen Produkt. Interessant sind auch die  
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Hauptplatz   
Ein Ort zum Staunen ist der Hauptplatz mit der  
eindrucksvollen Dreifaltigkeitssäule. Direkt an  
der Donau umschließen die barocken Bauten  
in bunten Pastellfarben einen der größten Saal- 
plätze Europas. Zahlreiche Kaffeehäuser und  
Lokale laden zum Verweilen ein. 

 הכיכר המרכזית
מקום מעורר השתאות הוא הכיכר המרכזית, הכוללת  

) Dreifaltigkeitssäuleאת עמוד השילוש הקדוש (
המרשים. היישר על גדות הדנובה מקיפים המבנים 

טל הססגוניים את אחת מכיכרות הבארוקיים בצבעי הפס
קפה ופאבים -הגדולות באירופה. מגוון בתי הארמונות

 מזמינים לבילוי.
OÖ Kulturquartier 
Kreativer Hotspot von Linz ist das OÖ Kultur- 
quartier. Neben Lokalen, dem Kino und verschiedenen  
Festivals gibt es im „Offenen Kulturhaus“  
laufend Ausstellungen über zeitgenössische  
Kunst. Im Sommer zeigt der „Höhenrausch“  
Medienkunst über den Dächern der Stadt. 

 OÖרובע התרבות 
 OÖנקודה חמה יצירתית בלינץ היא רובע התרבות 

)OÖ Kulturquartier לצד פאבים, בית הקולנוע .(
יעות ב"בית התרבות ופסטיבלים שונים מוצגות בקב

) תערוכות של אומנות Offenen Kulturhausהפתוח" (
מוקרנת  ,""Höhenrausch-ה בקיץ, במסגרתזמננו. -בת

 מעל לגגות העיר אומנות מדיה.
Mariendom 
Der Mariendom ist vom Fassungsvermögen her  
die größte Kirche Österreichs. Mit der offenen,  
zeitgemäßen Innenraumgestaltung wird der  
neugotische Dom zur ruhigen Oase inmitten  
der Stadt. Beeindruckend sind auch die bunten  
Glasfenster und der Ausblick vom Turm. 

 קתדרלת מריה
, מבחינת ממדיה, היא )Mariendomקתדרלת מריה (

 ,חלל הפנים הפתוח הכנסייה הגדולה באוסטריה. עיצוב
גותית -הופך את הקתדרלה הנאו ,והמותאם לרוח הזמן

 העיר. גם חלונות הזכוכית לפינה שקטה בלב
 הצבעוניים והתצפית מהמגדל מרשימים.

Altstadt & Schlossmuseum 
Das Schloss beheimatet das Schlossmuseum  
mit Oberösterreichs Natur-, Kultur- und Kunst- 
geschichte. Der mächtige Bau beeindruckt mit  
seiner Architektur und dem Ausblick auf die  
barocke Altstadt. Wie in der ganzen Innenstadt  
laden hier viele Shops zum Bummeln ein. 

 העיר העתיקה ומוזיאון הארמון
בארמון שוכן מוזיאון הארמון, שבו מוצגת ההיסטוריה 

העליונה.  ל הטבע, התרבות והאומנות באוסטריהש
עוצמה מרשים באדריכלות שלו ובתצפית -המבנה המלא

על העיר העתיקה הבארוקית. כמו בכל מרכז העיר, גם 
 כאן תוכלו לשוטט בין חנויות רבות.

Musiktheater am Volksgarten 
Musicals, Opern oder Tanztheater haben  
im Musiktheater ihre Heimat gefunden. Erst  
2013 eröffnet, zählt der imposante Bau beim  
Volksgarten zu den modernsten Opernhäusern  
Europas. Die eigenen Produktionen des Hauses  
begeistern Publikum und Kritiker. 

 תאטרון מוזיקה בגן העם
ריקוד מצאו את ביתם  טרוןותאמחזות זמר, אופרות 

בתאטרון המוזיקה. המבנה המרהיב בגן העם 
)Volksgarten(נמנה עם בתי 2013-, שנפתח רק ב ,

האופרה המודרניים ביותר של אירופה. ההפקות 
העצמיות של המוסד התקבלו בהתלהבות על ידי הקהל 

 והמבקרים.
Lentos Kunstmuseum 
Wie ein großer Bilderrahmen säumt der moder- 
ne Bau des Lentos das Donauufer. Das Museum  
zählt zu den wichtigsten Häusern moderner  
und zeitgenössischer Kunst mit Werken von  
Klimt, Kokoschka und Schiele. Beeindruckend  
ist auch die leuchtende Fassade bei Nacht. 

 )Lentosמוזיאון האומנות לנטוס (
כמו מסגרת  המבנה המודרני נמתח לאורך גדת הדנובה

של תמונה גדולה. המוזיאון נמנה עם המוסדות 
זמננו, ומוצגות -החשובים ביותר לאומנות מודרנית ובת

בו עבודות של קלימט, קוקושקה ושילה. גם החזית 
 המוארת בלילה היא מחזה מרהיב.

Ars Electronica Center 
Das „Museum der Zukunft“ widmet sich der  
Welt von morgen. Die interaktiven Ausstell- 
ungen zeigen auf künstlerische Weise Auswirk 
ungen der Technologien auf den menschlichen  
Alltag. Einzigartig ist auch der Deep Space 8K  
mit Bildwelten samt 3D-Animationen. 

Ars Electronica Center 
 לעולם של המחר. בתערוכות "מוזיאון העתיד" מוקדש

של  מוצגות באופן אומנותי ההשפעות אינטראקטיביות
י היומיום של בני האדם. ייחודי במינו יהטכנולוגיות על ח

, הכולל עולמות בתמונות Deep Space 8K-הוא גם ה
 ממד.-והנפשות תלת

Pöstlingberg 
Mit 539 Metern überragt der Pöstlingberg mit  
der Wallfahrtsbasilika die Stadt. In 20 Minuten  
erklimmt die Pöstlingbergbahn, eine der steils- 
ten Bahnen der Welt, den „Hausberg“. Die Aus- 
sichtsterrasse, der Zoo oder das Zwergenreich  
der Grottenbahn sind einen Besuch wert. 

 ברגהר פסטלינג
 ברגמטר חולשים על העיר הר פסטלינג 539מגובה של 

)Pöstlingberg .ובזיליקת העלייה לרגל השוכנת עליו (
, אחת הפסטלינגברגדקות מטפסת רכבת  20תוך 
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בו עבודות של קלימט, קוקושקה ושילה. גם החזית 
 המוארת בלילה היא מחזה מרהיב.

Ars Electronica Center 
Das „Museum der Zukunft“ widmet sich der  
Welt von morgen. Die interaktiven Ausstell- 
ungen zeigen auf künstlerische Weise Auswirk 
ungen der Technologien auf den menschlichen  
Alltag. Einzigartig ist auch der Deep Space 8K  
mit Bildwelten samt 3D-Animationen. 

Ars Electronica Center 
 לעולם של המחר. בתערוכות "מוזיאון העתיד" מוקדש

של  מוצגות באופן אומנותי ההשפעות אינטראקטיביות
י היומיום של בני האדם. ייחודי במינו יהטכנולוגיות על ח

, הכולל עולמות בתמונות Deep Space 8K-הוא גם ה
 ממד.-והנפשות תלת

Pöstlingberg 
Mit 539 Metern überragt der Pöstlingberg mit  
der Wallfahrtsbasilika die Stadt. In 20 Minuten  
erklimmt die Pöstlingbergbahn, eine der steils- 
ten Bahnen der Welt, den „Hausberg“. Die Aus- 
sichtsterrasse, der Zoo oder das Zwergenreich  
der Grottenbahn sind einen Besuch wert. 

 ברגהר פסטלינג
 ברגמטר חולשים על העיר הר פסטלינג 539מגובה של 

)Pöstlingberg .ובזיליקת העלייה לרגל השוכנת עליו (
, אחת הפסטלינגברגדקות מטפסת רכבת  20תוך 

התלולות בעולם, על ההר המקומי. מומלץ  הרכבות
במרפסת התצפית, בגן החיות או בממלכת  לבקר גם

 ).Grottenbahnהגמדים של גרוטרבאן (
voestalpine Stahlwelt 
In der einzigartigen Erlebniswelt der voestalpi- 
ne Stahlwelt dreht sich alles um den Werkstoff  
Stahl. Die multimediale und interaktive  
Ausstellung zeigt den Produktionsprozess bis  
zum fertigen Produkt. Interessant sind auch die  
Führungen durch das Werksgelände. 

 voestalpine שלהפלדה  עולם
עולם הפלדה  עולם החוויות יוצא הדופן של

voestalpine Stahlwelt)  (כולו לחומר פלדה.  מוקדש
מוצג תהליך  בתערוכת המולטימדיה האינטראקטיבית

הסיורים בשטחי הייצור עד לשלב המוצר הסופי. גם 
 המפעל מעניינים.

Top 10 / Linzer Sehenswürdigkeiten  המובילות האטרקציות 10/  לינץ 
Hauptplatz   
Ein Ort zum Staunen ist der Hauptplatz mit der  
eindrucksvollen Dreifaltigkeitssäule. Direkt an  
der Donau umschließen die barocken Bauten  
in bunten Pastellfarben einen der größten Saal- 
plätze Europas. Zahlreiche Kaffeehäuser und  
Lokale laden zum Verweilen ein. 

 הכיכר המרכזית
מקום מעורר השתאות הוא הכיכר המרכזית, הכוללת  

) Dreifaltigkeitssäuleאת עמוד השילוש הקדוש (
המרשים. היישר על גדות הדנובה מקיפים המבנים 

טל הססגוניים את אחת מכיכרות הבארוקיים בצבעי הפס
קפה ופאבים -הגדולות באירופה. מגוון בתי הארמונות

 מזמינים לבילוי.
OÖ Kulturquartier 
Kreativer Hotspot von Linz ist das OÖ Kultur- 
quartier. Neben Lokalen, dem Kino und verschiedenen  
Festivals gibt es im „Offenen Kulturhaus“  
laufend Ausstellungen über zeitgenössische  
Kunst. Im Sommer zeigt der „Höhenrausch“  
Medienkunst über den Dächern der Stadt. 

 OÖרובע התרבות 
 OÖנקודה חמה יצירתית בלינץ היא רובע התרבות 

)OÖ Kulturquartier לצד פאבים, בית הקולנוע .(
יעות ב"בית התרבות ופסטיבלים שונים מוצגות בקב

) תערוכות של אומנות Offenen Kulturhausהפתוח" (
מוקרנת  ,""Höhenrausch-ה בקיץ, במסגרתזמננו. -בת

 מעל לגגות העיר אומנות מדיה.
Mariendom 
Der Mariendom ist vom Fassungsvermögen her  
die größte Kirche Österreichs. Mit der offenen,  
zeitgemäßen Innenraumgestaltung wird der  
neugotische Dom zur ruhigen Oase inmitten  
der Stadt. Beeindruckend sind auch die bunten  
Glasfenster und der Ausblick vom Turm. 

 קתדרלת מריה
, מבחינת ממדיה, היא )Mariendomקתדרלת מריה (

 ,חלל הפנים הפתוח הכנסייה הגדולה באוסטריה. עיצוב
גותית -הופך את הקתדרלה הנאו ,והמותאם לרוח הזמן

 העיר. גם חלונות הזכוכית לפינה שקטה בלב
 הצבעוניים והתצפית מהמגדל מרשימים.

Altstadt & Schlossmuseum 
Das Schloss beheimatet das Schlossmuseum  
mit Oberösterreichs Natur-, Kultur- und Kunst- 
geschichte. Der mächtige Bau beeindruckt mit  
seiner Architektur und dem Ausblick auf die  
barocke Altstadt. Wie in der ganzen Innenstadt  
laden hier viele Shops zum Bummeln ein. 

 העיר העתיקה ומוזיאון הארמון
בארמון שוכן מוזיאון הארמון, שבו מוצגת ההיסטוריה 

העליונה.  ל הטבע, התרבות והאומנות באוסטריהש
עוצמה מרשים באדריכלות שלו ובתצפית -המבנה המלא

על העיר העתיקה הבארוקית. כמו בכל מרכז העיר, גם 
 כאן תוכלו לשוטט בין חנויות רבות.

Musiktheater am Volksgarten 
Musicals, Opern oder Tanztheater haben  
im Musiktheater ihre Heimat gefunden. Erst  
2013 eröffnet, zählt der imposante Bau beim  
Volksgarten zu den modernsten Opernhäusern  
Europas. Die eigenen Produktionen des Hauses  
begeistern Publikum und Kritiker. 

 תאטרון מוזיקה בגן העם
ריקוד מצאו את ביתם  טרוןותאמחזות זמר, אופרות 

בתאטרון המוזיקה. המבנה המרהיב בגן העם 
)Volksgarten(נמנה עם בתי 2013-, שנפתח רק ב ,

האופרה המודרניים ביותר של אירופה. ההפקות 
העצמיות של המוסד התקבלו בהתלהבות על ידי הקהל 

 והמבקרים.
Lentos Kunstmuseum 
Wie ein großer Bilderrahmen säumt der moder- 
ne Bau des Lentos das Donauufer. Das Museum  
zählt zu den wichtigsten Häusern moderner  
und zeitgenössischer Kunst mit Werken von  
Klimt, Kokoschka und Schiele. Beeindruckend  
ist auch die leuchtende Fassade bei Nacht. 
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Mural Harbor 
Mehr als 100 Graffiti-Kunstwerke auf bis zu 50  
Meter hohen Industriebauten zieren den Linzer  
Hafen. Mit „Mural Harbor“ ist eine der größten  
zusammenhängenden Outdoor-Graffiti-Gale- 
rien entstanden. Nach den Führungen werden  
die Teilnehmer selbst zu Sprayern. 
 

Mural Harbor 
 יצירות גרפיטי על פני מבנים תעשייתיים 100-יותר מ

מעטרים את הנמל  מטר 50המתנשאים לגובה של עד 
מהווה את אחת מגלריות  Mural Harborשל לינץ. 

ביותר. לאחר הסיור, המשתתפים  הגרפיטי הגדולות
 מרססי גרפיטי.יהפכו בעצמם ל
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