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←1יום 

שוויץ, ציריך

הגעה עצמית בטיסה לציריך שוויץ

ציריך מדורגת בין הערים עם איכות החיים הגבוהה  

היופי הטבעי והעושר , האוויר הנקי. ביותר בעולם

אם מוסיפים  . שלה מעניקים תחושת פינוק מרעננת
. מקבלים גן עדן, גם שוקולד

לעיר Tramקחו את ה . אחר הצהריים תטיילו בעיר

העתיקה וטיילו בין בתי הקפה והבוטיקים של העיר  

או טיילו לאורך שדרת החנויות  . העתיקה
.ואגם ציריךBahnhofstrasseהמפורסמת   

בציריך שוויץ, כוכבים4בית מלון : לינה
The 4 Star Sheraton West, Zurich



←2יום 
Supercar Experience Day 1 Black Forest

תתודרכו לגבי כיצד , הבוקר המכונית תימסר לכם בבית המלון-1טיול 

.תקבלו מידע על יום הנהיגה ותצאו לדרך, לתפעל אותה ואת יחידת הניווט

לאורך הגשר , תתחילו את הטיול בחציית הגבול לגרמניה–שלב ראשון 

.אל תוך כבישים מפותלים של דרום היער השחור, המרהיב על נהר הריין

.צהריים/קפה של בוקר. לעצירה ראשונהTitiseeתגיעו לאגם 

תנהגו במעברי הרים נמוכים סביב, כאן מתחיל הכיף האמתי–שלב שני 

Feldbergוליד אתר סקי במרכז היער.

תנהגו לכיוון הריין שם תהיה  , תתחילו לחזור לכיוון שווייץ–שלב שלישי 

לא  , לאחר מכן תחצו את הגבול חזרה לציריך, לכם לצפית נפלאה על שוויץ

.תה של אחר הצהריים/לפני שתעצרו לקפה

.  בערב או למחרת בבוקר נחליף לכם את הרכב עבור יום הנהיגה השני

מ "ק260-כ: נהיגה

בציריך שוויץ, כוכבים4בית מלון : לינה

The 4 Star Sheraton West, Zurich



חזרה לארץ משדה התעופה ציריך← 4יום 

←2יום 
Supercar Experience Day 2 Alps

תתודרכו לגבי כיצד , הבוקר המכונית תימסר לכם בבית המלון-2טיול 

.תקבלו מידע על יום הנהיגה ותצאו לדרך, לתפעל אותה ואת יחידת הניווט

קפה של . תתחילו את הטיול בנהיגה דרומה לכיוון אגם לוצרן–שלב ראשון 

.צהריים/בוקר

,  שלושת מעברי ההרים במרכז שוויץ, כאן מתחיל הכיף האמתי–שלב שני 

Susten Pass, Grimsel Pass and Furka Pass
Furkaב Pass תעצרו ליד מלון  .גולדפינגר007צולם מרדף המכוניות בסרט

Belvedere Hotelלצילומים.

תתחילו לחזור לכיוון ציריך כשאתם נוהגים לאורך אגם לוצרן  –שלב שלישי 

.ועוברים בעיירות הציוריות הסמוכות לאגם

בערב יאספו את הרכב מבית המלון ואתם תוכלו לאכול במסעדה טובה או  

.ליהנות מחיי לילה של העיר ציריך

מ"ק340-כ:נהיגה

בציריך שוויץ, כוכבים4בית מלון : לינה

The 4 Star Sheraton West, Zurich



←המחיר כולל 

ימי נהיגה2, לילות3, ימים4←

,כוכבים4בתי מלון איכותיים ← 

ב ארוחת בוקר"ע← 

רכב על פי בחירה← 

מ"ק260+340נהיגה של ← 

אל בית המלון/איסוף והחזרת הרכבים מ← 

מתוכנתת מראש  GPSמערכת ניווט ← 

(בפורשה)אירו 5000השתתפות עצמית מופחתת של עד ← 

אוגדן טיול בכל רכב← 

זוהי הצעה לדוגמה

או פרנק /יתכנו שינויים במחירים כתוצאה משינוי מטבע האירו ו. פ סוג הרכב"פ תאריכי הטיול בפועל וע"המחירים הסופיים יקבעו ע

.ח.ל.ט. או בתי המלון ועונות השנה/כתוצאה משינוי במחירי המכוניות ו, שוויצרי

www.drivedreamtravel.com

http://www.drivedreamtravel.com/


4
מקומות

המכונית

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Sבוקסטרפורשה 

⃝ קופהM4במוו

⃝ ⃝ ⃝ 911פורשה 

⃝ ⃝ ⃝ AMGGTמרצדס 

⃝ ⃝ V8מרטיןאסטון

⃝ פאנמארהפורשה 

⃝ ⃝ ⃝ 488/פורטופינופרארי

⃝ ⃝ הוראקןלמבורגיני 

720Sמקלארן

4980€ 6600€ 6600€ 5600€ 5600€ 7530€ 5600€ 6600€ 5980€ 5980€ 4980€ 4980€ מחיר

2016המחירים למזמינים עד סוף דצמבר , זוהי הצעה לדוגמה

כתוצאה משינוי במחירי  , או פרנק שוויצרי/יתכנו שינויים במחירים כתוצאה משינוי מטבע האירו ו. פ סוג הרכב"פ תאריכי הטיול בפועל וע"המחירים הסופיים יקבעו ע

.ח.ל.ט. או בתי המלון ועונות השנה/המכוניות ו

(01/18)שני רכבים שונים על פי בחירה אקספריינסימים 4המחירים לזוג באירו  


