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Swiss Alps Fall
Swiss made tour Zurich – Geneva
DDT Ra’anana Israel Tel 1599-5000-55  info@drivedreamtravel.com



←1יום 

שוויץ, ציריך

.  12:00הגעה בטיסה לציריך שוויץ בשעה 

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 B2 Hotel & Spa, Zurich

.Sheraton Westאו 



←2יום 
Tour south into Swiss Alps, along 
beautiful glacier lakes

,במלוןלכםתימסרהמכוניתהבוקר-1טיול

יחידתואתאותהלתפעלכיצדלגביתתודרכו

הנהיגהימישלושתעלמידעתקבלו,הניווט
.לדרךותצאו

Lakeלוצרןאגםלכיווןמציריךדרומהתנהגו
Luzern.מכןלאחר.בוקרשללקפהתעצרוכאן

האלפיםלעברדרומהבדרככםתמשיכו
Brunigההריםומעברהשוויצרים Pass.תמשיכו

Sarnenהאגמיםדרך and Brienzsee,ותעצרו

בלילה.Interlaken,באינטרלאקןלצהריים

Alpineהאלפיבכפרתלונוהקרוב village of
Grindelwald.

.

שוויץ,גרינדלואלד,כוכבים4מלוןבית:לינה
4 Star Aspen Alpin Lifestyle Hotel



←3יום 

Return to Zurich via Furka and 
Grimsel Pass

אתכםמחזירהשניהנהיגהיום–2טיול

,השוויצריםהאלפיםמרכזדרךלציריך

ההריםממעברי2חוציםכשאתם
Furkaהמרהיבים Pass,ו-Grimsel Pass.

בציריך שוויץ, כוכבים4בית מלון : לינה
The 4 Star B2 Hotel & Spa, Zurich

.Sheraton Westאו 

חזרה לארץ משדה התעופה ציריך← 4יום 



←מחיר לזוג

MINI COOPER S Cabriolet 2,350 € Euro

PORSCHE 718 BOXSTER S 3,400 € Euro

BMW M4 COUPE 3,000 € Euro

PORSCHE 911 CABRIOLET    4,400 € Euro

PPRSCHE PANAMERA 4,500 € Euro

MERCEDES AMG GTc Cabriolet 4,700 € Euro

BMW i8 3,800 € Euro

ASTON MARTIN 4,400 € Euro

FERRARI CALIFORNIA T 5,800 € Euro

LAMBORGHINI  HURACAN 6,400 € Euro

FERRARI 488 GTB 6,400 € Euro

←המחיר כולל 

ימי נהיגה2, לילות3, ימים4←

,כוכבים4בתי מלון איכותיים ← 

ב ארוחת בוקר"ע← 

רכב על פי בחירה← 

מ"ק520נהיגה של ← 

אל בית המלון/איסוף והחזרת הרכבים מ← 

מתוכנתת מראש  GPSמערכת ניווט ← 

(בפורשה)אירו 3,000השתתפות עצמית מופחתת של ← 

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


