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 הטבע העשיר והמגוון, תשתית תיירות מפותחת, מספר גדול של
 מתקני ספורט ואירועים רחבי היקף, הכנות והאירוח של תושבי
חופש חובבי  עבור  לאטרקטיבית  בלארוס  את  הופכים   המקום 
הרפתקאות, אוהב  אתה  בשקט,  לשבת  יכול  אינך  אם   אקטיבי. 

רגשות עזים ורשמים חדשים – ברוך הבא לבלארוס!
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במשפחת ראוי  מקום  תופסת  בלארוס   רפובליקת 
 הספורט העולמית. המדינה היא כל הזמן אחת מעשרים
במשחקים המשתתפות  בעולם  החזקות   המעצמות 
08 של  כשטרפת  נערכים  שנה  מדי   האולימפיים. 

תחרויות בינלאומיות בשטחה של הרפובליקה.
II-בשנת 2019 אירחה בלארוס את משחקי אירופה ה

כ-4,000 השתתפו  בהן  היקף  רחבות  תחרויות   –   
ספורטאים מכ -50 מדינות אירופה. במדינה ביקרו כ -40

 אלף תיירים זרים.

כעת מתכוננת   מינסק 
בהוקי העולם   לאליפות 
יהיה זה   .2021 בשנת   קרח 
זה אמיתי,  ספורט   פסטיבל 

 יהיה גרנדיוזי!

בלארוס ספורטיביט
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משחק נערך  בהיסטוריה   לראשונה 
לארצות אירופה  בין  קלה   באטלטיקה 

הברית בבירת בלארוס.
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תשתית ספורט

בכל ספורט.  מתקני   23,000 מ  יותר   בבלארוס, 
קרח משטח  ספורט,  ארמון  יש  אזורי   מרכז 
שנה מדי  ספורט.  קןמפלקס  אצטדיון,   מקורה, 
 נערכים במדינה כ 22,000 אירועי ספורט, מספר

המשתתפים בהם, כולל זרים, גודל.
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מתקני הספורט הבסיסיים

 מינסק-ארנה מתחם הספורט והבילוי הרב
 תכליתי הרביעי בגודלו באירופה. יש לך
 כל מה שאתה צריך לשיעורים בשלושים

ענפי ספורט.

 צ’יז’ובקה-ארנה – מתחם אוניברסלי
 הממוקם על גדות מאגר צ’יז’ובסקי.

 מתאים לאירועי ספורט ומופעי בידור,
נופש אקטיבי ופנאי.

 בוריסוב-ארנה - דוגמה נפלאה לאדריכלות
 מודרנית המשמשת כאצטדיון הביתי של

.BATE מועדון הכדורגל המפורסם
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 דינמו זירת הספורט העיקרית של
 בלארוס. כאן אפשר לערוך טורנירים

 בינלאומיים ברמה הגבוהה ביותר
באתלטיקה קלה וכדורגל.

 סיליצ’י. זה לא רק אתר הסקי הגדול
 ביותר, אלא גם פלטפורמה עם הזדמנויות

 גדולות לאירועים רחבי היקף, תחרויות
 תרבות וספורט, חופשות משפחתיות

פעילות ובריאות.

 לוגואיסק. מתחם ספורט
 וכושר המיועד למשפחות בכל

עת של השנה.

 ראוביצ’י. פה נמצא המרכז הרפובליקני
 לאימונים אולימפיים בספורט חורף.

 המקומות מסביב הם ציוריים, מיוערים,
גבעות – בדיוק שוויץ בבלארוס.
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ממדינות רצים  אלפי  עשרות  בספטמבר,  שנה   כל 
 שונות מתכנסים בכדי להשתתף בחצי מרתון המינסק.
הופכים העיר  של  המרכזיים  והרחובות   השדרות 
 למגרש ספורט מדהים עם אווירה מדהימה של חופשה

נהדרת. זה לא רק לראות, כדאי להשתתף!

חגים ספורטיביים

 האם אתה אוהב “חם יותר”?
  נסה את עצמך על ידי לרוץ מסלול
.Bison race – מכשולים קיצוני
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להפתיע מה  עם  לנו  יש  אופניים?  על  לרכוב   מעדיף 
מתקיים בלארוס  של  הבירה  בעיר  שנה  כל   אותך! 
הפסטיבל אורחי   .»Viva  rovar!« אופניים   קרנבל 
של עצום  מספר  בתלבושות,  אופניים  נסיעת   ימצאו 
 מקומות בילוי וחוויות מדהימות. כולם תמיד במצב רוח

נהדר – אנו מבטיחים!
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אפשריות של חופש אקטיבי

בחוץ. לפעילות  הזדמנויות  המון  המדינה  לאורחי  מעניקים  בלארוס  של  המפותחת  והתשתית  העשיר  הטבע 
 כאן תוכלו לבלות שמח וספורטיפי את זמנכם.

בהחלט שווה לנסות:
 •  לטייל בשביל אקוטרופי: ברגל, על סוסים או

על אופניים;

 •  להיות משתתף בטיול תיירותי על מים: שייט
בקיאקים, שייט בסירות;

 •  לעבור מכשולים על קיר טיפוס או בעיירת
חבלים;

 • לצאת לסקי, מזחלות או אופני ארבעה;

 • לזכות בטורניר טניס חובבני;

 • לעשות סיור רומנטי על בלון.
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ציוד שכור  במיוחד.  פופולריים  בבלארוס  סקי   אתרי 
 ולמד על המסלול של כל מורכבות! האם סקי אלפיני,
 סנובורד או סגנון חופשי נראים מסובכים מדי? תעשה

סיבוב על מזחלת או החלקה!

 טיול על יאכטה. רוצה לצלול לעולם
 ההרפתקאות המדהים ולהרגיש כמו קפטן?

יאכטות זה הספורט שלך!
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זה כל   – מרגשים  וטורנירים  נהדרים  מגרשים   טניס. 
בבלארוס!

או סוסים  על  ברכיבה  מתעניינים  רכיבה.   ספורט 
 בסוסים? בקרו את התחריות היפות והמרהיבות ביותר,
הגדול המרכז  מכשולים.  במתגברת  או   בטריאתלון 
קילומטרים  5 הנמצא  רטומקה,  בכפר  נמצא   ביותר 

מכביש הטבעת מינסק.

 טיולי חורף וקיץ, שייט בקיאקים. הפופולריים ביותר
בשבילים אופניים  על  ורכיבה  הליכה  מסלולי   הם 
 האקולוגיים של שמורות בלארוס וגושי המים הציוריים

של המדינה.

 מעניין! מגרשי הטניס החיצוניים
 הראשונים בבלארוס נבנו בשנות העשרים

של המאה העשרים.
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 אגב! ניתן לשכור את כל הציוד הדרוש
בכל בסיס תיירותי.

מסלולים מצפים  מחו”ל  התיירים   את 
 מרתקים ובידור, רגשות עזים וזכרונות

נעימים!

 איפה להתמקם? לשירותי האורחים – מלונות ברמות
בבלארוס. אחרות  ובערים  במינסק  שונים   ומחירים 
יוקרה דירות  ומיני-מלונות,  גדולים  מתחמים   ביניהם 
 ואכסניות בתקציב, מלונות בסגנון מודרני וחדרים עם

אווירה מיוחדת של ימי קדם.

120- ו  מלונות   350- מ  יותר  מונה  המלונות   רשת 
 מתחמים נוספים המיועדים למיקום אורחים. ישנן גם
 אחוזות אקו-אקולוגיות, שנמצאות במקומות הציוריים
 ביותר, מעוטרות בטעם הלאומי של בלארוס או בסגנון

אקולוגי מודרני.
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