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ימים4-שוויץ והיער השחור Tour Driveפורשה

Swiss Black Forest & Baden-Baden

טיול פורשה היוצא מציריך שוויץ ומתקיים באזורים המרהיבים של  

כוכבים  5בתי מלון בשילוב. באזור היער השחור, דרום גרמניה

.למסעדות יוקרהוהמלצות

ימי נהיגה2/ לילות3/ימים4:זמן

ציריך שוויץ:נקודת התחלה וסיום

שוויץ וגרמניה:מדינות

אפריל עד אוקטובר:תקופה מומלצת

מ"ק550:מרחק נהיגה

ב ארוחת בוקר"עכוכבים 5בתי מלון 

ל בלימוזינה פרטית"משדה התעופה בחואיסוף והחזרה 

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

.תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

אוגדן טיול מודפס  

24/7מקומי מרחוק ליווי 

אירו לזוגS3950בוקסטר718פורשה :רכבים

אירו לזוג4950קבריולט911פורשה 

אירו לזוג911GT3-RS6950פורשה 

אירו לזוג4950,מקומות ישיבה4פאנאמרהפורשה 

www.drivedreamtravel.com: והזמנותלפרטים
info@drivedreamtravel.com  1599-5000-55טלפון

http://www.drivedreamtravel.com/
mailto:info@drivedreamtravel.com


ימים4-גרמניה ואוסטריה Tour Driveפורשה

Germany & Austria

טיול פורשה היוצא מציריך שוויץ ומתקיים באזורים המרהיבים של  

כוכבים  5בתי מלון בשילוב. באזור היער השחור, דרום גרמניה

.למסעדות יוקרהוהמלצות

ימי נהיגה2/ לילות3/ימים4:זמן

ציריך שוויץ:נקודת התחלה וסיום

שוויץ וגרמניה:מדינות

אפריל עד אוקטובר:תקופה מומלצת

מ"ק550:מרחק נהיגה

ב ארוחת בוקר"עכוכבים 5בתי מלון 

ל בלימוזינה פרטית"משדה התעופה בחואיסוף והחזרה 

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

.תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

אוגדן טיול מודפס  

24/7מקומי מרחוק ליווי 

אירו לזוגS3400בוקסטר718פורשה :רכבים

לזוגאירו 3400קבריולט911פורשה 

www.drivedreamtravel.com: והזמנותלפרטים
info@drivedreamtravel.com  1599-5000-55טלפון

http://www.drivedreamtravel.com/
mailto:info@drivedreamtravel.com


ימים5-פאסס-וסטאלביומוריץשוויץ סנט Tour Driveפורשה

Swiss St Moritz & Stelvio Pass

,  באלפים השוויצרים, טיול המתקיים באזורים המרהיבים של דרום שוויץ

 San Bernardino, Berninaהכולל מעברי הרים ייחודים ומוכרים כדוגמת 
Pass, Stelvio Pass למסעדות יוקרהכוכבים והמלצות5בתי מלון בשילוב.

ימי נהיגה3/ לילות4/ימים5:זמן

ציריך שוויץ:נקודת התחלה וסיום

שוויץ  :מדינות

יוני עד ספטמבר:תקופה מומלצת

מ"ק820:מרחק נהיגה

ב ארוחת בוקר"עכוכבים 5בתי מלון 

ל בלימוזינה פרטית"משדה התעופה בחואיסוף והחזרה 

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

.תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

אוגדן טיול מודפס  

24/7מרחוק מקומיליווי 

אירו לזוגS5150בוקסטר718פורשה :רכבים

אירו לזוג7150קבריולט911פורשה 

אירו לזוג911GT3-RS9950פורשה 

אירו לזוג7250,מקומות ישיבה4פאנאמרהפורשה 

www.drivedreamtravel.com: והזמנותלפרטים
info@drivedreamtravel.com  1599-5000-55טלפון

http://www.drivedreamtravel.com/
mailto:info@drivedreamtravel.com


ימים6-בוואריה גרמניה ואוסטריה   Drive Tourפורשה

Bavaria & Austrian Alps

טירול  , טיול המתקיים באזורים המרהיבים של גרמניה ואוסטריה

 Grossglocknerהכולל מעברי הרים ייחודים ומוכרים כדוגמת. והאלפיים
Alpine Road. למסעדות יוקרהכוכבים והמלצות5בתי מלון בשילוב.

ימי נהיגה4/ לילות5/ימים6:זמן

מינכן גרמניה:נקודת התחלה וסיום

גרמניה ואוסטריה  :מדינות

מאי עד אוקטובר:תקופה מומלצת

מ"ק950:מרחק נהיגה

ב ארוחת בוקר"עכוכבים 5בתי מלון 

ל בלימוזינה פרטית"משדה התעופה בחואיסוף והחזרה 

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

.תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

אוגדן טיול מודפס  

24/7ליווי מקומי מרחוק 

אירו לזוגS5950בוקסטר718פורשה :רכבים

אירו לזוג6450קבריולט911פורשה 

אירו לזוג6550,מקומות ישיבה4פאנאמרהפורשה 

www.drivedreamtravel.com: והזמנותלפרטים
info@drivedreamtravel.com  1599-5000-55טלפון

http://www.drivedreamtravel.com/
mailto:info@drivedreamtravel.com


ימים5-והיער השחור שוויץ  Drive Tourפורשה

Swiss Black Forest & Baden-Baden

במינכן ונהיגה לאורך כבישי  במווטיול חוויתי שוויץ וגרמניה עם סיור מוזיאון 

הגרמני והיער השחור בגרמניה עד  האוטובאהן, הנהיגה היפים באירופה

ניתן להוסיף סיור במוזיאון פורשה ומוזיאון מרצדס  .באדןבאדן 

.למסעדות יוקרהכוכבים והמלצות5בתי מלון בשילוב. בשטוטגארט

ימי נהיגה3/ לילות4/ ימים5:זמן

ציריך שוויץ:נקודת התחלה וסיום

שוויץ וגרמניה  :מדינות

מאי עד אוקטובר:תקופה מומלצת

מ"ק980:מרחק נהיגה

(כוכבים5–ניתן לשדרג ל )בוקר ב ארוחת "עכוכבים 4בתי מלון 

ל בלימוזינה פרטית"משדה התעופה בחואיסוף והחזרה 

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

.תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

אוגדן טיול מודפס  

24/7ליווי מקומי מרחוק 

אירו לזוגS4950בוקסטר718פורשה :רכבים

אירו לזוג6750קבריולט911פורשה 

אירו לזוג  6850,מקומות ישיבה4פאנאמרהפורשה 

www.drivedreamtravel.com: והזמנותלפרטים
info@drivedreamtravel.com  1599-5000-55טלפון

http://www.drivedreamtravel.com/
mailto:info@drivedreamtravel.com


ימים5-הצרפתית ומונקו הריביירהTour Driveפורשה

French Riviera & Monte Carlo cote d'Azur

,  הצרפתית לאורך החופים המרהיבים של קאןהריביירהטיול פורשה המתקיים באזור 

הצרפתית  הריביירה. Col du Turiniנהיגה בכבישים נהדרים כדוגמת . ניס ומונקו

,  גן שעשועים של עשירים ומפורסמים,ידועה כאחד מיעדי החופשה היוקרתיים בעולם
פרי -גרנד ,פסטיבל הסרטים בקאן, הנופים הירוקים, החופים המרהיבים .נסיכים ועוד

,  מסעדות ומלונות היוקרה, העיירות העתיקות הפזורות באזור, במונקו1פורמולה 

.למסעדות יוקרהכוכבים והמלצות5-4בתי מלון בשילוב. בקיצור החיים הטובים

ימי נהיגה3/ לילות4/ימים5:זמן

ניס צרפת:נקודת התחלה וסיום

צרפת ומונקו:מדינות

מרץ עד נובמבר:תקופה מומלצת

מ"ק650:מרחק נהיגה

ב ארוחת בוקר"עכוכבים 5-4בתי מלון 

בלימוזינה פרטיתתצרפבניסמשדה התעופה איסוף והחזרה 

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

.תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

אוגדן טיול מודפס  

24/7ליווי מרחוק 

אירו לזוגS4950בוקסטר718פורשה :רכבים

אירו לזוג6800קבריולט911פורשה 

www.drivedreamtravel.com: והזמנותלפרטיםאירו לזוג  6800,מקומות ישיבה4פאנאמרהפורשה 
info@drivedreamtravel.com  1599-5000-55טלפון

http://www.drivedreamtravel.com/
mailto:info@drivedreamtravel.com


  Drive Tourמסע קבוצתי פורשה
ימים6–בוואריה גרמניה ואוסטריה 

Bavaria & Austrian Alps
(המגיעים יחד כקבוצה אחתמשתתפיםשישה –מותנה במינימום שלושה רכבים )

המתקיים  ( למעט טיסות)כלול הכלפרטי בתפירה אישית VIPמסע 

הכולל . טירול והאלפיים, באזורים המרהיבים של גרמניה ואוסטריה

 Grossglockner Alpineמעברי הרים ייחודים ומוכרים כדוגמת
Road כוכבים ומסעדות יוקרה5בתי מלון בשילוב.

ימי נהיגה4/ לילות5/ימים6:זמן

מינכן גרמניה:נקודת התחלה וסיום

גרמניה ואוסטריה  :מדינות

מאי עד אוקטובר:תקופה מומלצת

מ"ק950:מרחק נהיגה

כוכבים4-5בתי מלון 

במינכןמשדה התעופה איסוף והחזרה 

חניות שמורות+ דלק + מדריך מקומי דובר אנגלית ברכב נפרד 

.שלוש ארוחות ביום ומסעדות גורמה בערב

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עצירות בדרך באתרים

אוגדן טיול מודפס  
אירו לזוג7680קבריולט911פורשה 

(5000זוג נוסף )אירו לזוג 7780,    מקומות ישיבה4פאנאמרהפורשה 

www.drivedreamtravel.com: והזמנותלפרטים
info@drivedreamtravel.com  1599-5000-55טלפון

http://www.drivedreamtravel.com/
mailto:info@drivedreamtravel.com


  Drive Tourמסע קבוצתי פורשה
ימים4–בוואריה גרמניה ואוסטריה 

Bavaria & Austrian Alps
(שישה משתתפים–מותנה במינימום שלושה רכבים )

המתקיים  ( למעט טיסות)כלול הכלפרטי בתפירה אישית VIPמסע 

הכולל . טירול והאלפיים, באזורים המרהיבים של גרמניה ואוסטריה
 Grossglockner Alpineמעברי הרים ייחודים ומוכרים כדוגמת

Road כוכבים ומסעדות יוקרה5בתי מלון בשילוב.

ימי נהיגה2/ לילות3/ימים4:זמן

מינכן גרמניה:נקודת התחלה וסיום

גרמניה ואוסטריה  :מדינות

מאי עד אוקטובר:תקופה מומלצת

מ"ק550: מרחק נהיגה

ב ארוחת בוקר"עכוכבים 4-5בתי מלון 

ל"משדה התעופה בחואיסוף והחזרה 

חניות שמורות+ דלק + מדריך מקומי דובר אנגלית ברכב נפרד 

.שלוש ארוחות ביום ומסעדות גורמה בערב

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עצירות בדרך באתרים

אוגדן טיול מודפס  
אירו לזוג5000קבריולט911פורשה 

(3000זוג נוסף )אירו לזוג 5200, מקומות ישיבה4פאנאמרהפורשה 


