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הצרפתיתהריביירה, איטליה, אוסטריה, גרמניה, שווייץ
על אקזוטיות-מסעות נהיגה עצמית במכוניות ספורט
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תוכן עניינים

דברי פתיחה4עמוד 

על אקזוטיות-מסעות עם מכונית/מדוע טיולי9–5עמודים 

איך עושים את זה10עמוד 

Black Forest & Baden Baden← ימים 4-מסע ליער השחור11עמוד 

Swiss Alps← ימים 4-מסע לאלפים השוויצריים12עמוד 

ימים4מסע גרמניה ואוסטריה גרוסגלוקנר 13עמוד 

St. Moritz & Stelvio← ימים 5-וסטאלביומוריץמסע סנט 14עמוד  Pass

Swiss Alps & lake Como← ימים 5-מסע האלפיים ואגם קומו15עמוד 

Florence & Tuscany← ימים 5מסע פירנצה וטוסקנה 16עמוד 

007Alpine Tour← ימים 0075ימס בונד 'מסע ג17עמוד 

BMW 100 Years← ימים 5שנה  100במוומסע 18עמוד 

 French Riviera & Monaco←ימים 5הצרפתית הריביירהמסע 19עמוד 

 Bavaria & Austrian Alps←ימים 6מסע בוואריה ואוסטריה 20עמוד 

←ימים 4-והיער השחור במכונית אקזוטית שטוטגארט, טיול מוזיאונים21עמוד 

Supercar Experience← ימים 4אקספריינססופרקארמסע 22עמוד 

על אקזוטיות-מחירון מכוניות ספורט וספורט23עמוד 



לנהוג את החלום–דרייב דרים 

טיולי הנהיגה העצמית /בעלון זה תמצאו את מסעות

לנהוג את החלום בשיתוף חברות -של דרייב דרים
וצרפתיות מובילות בתחום הנהיגה  שוויצריות

.על אקזוטיות ומכוניות יוקרה-במכוניות ספורט

והכבישים נבחרו  , מדינותחוציטיולים /רוב המסעות

תקבלו חווית נהיגה  , בקפידה כך שמצד אחד

ומצד שני , כדוגמת מעברי הרים עם פיתולים רבים

.נוף עוצר נשימה

כוכבים נבחרו בקפידה זאת  5או 4גם בתי המלון 

אנו , טיול לחוויה מיוחדת/על מנת להפוך את המסע

החיים "או " פעם בחיים"קוראים לכך טיול של 

".הטובים

אתם מוזמנים להתרשם מהמגוון הרחב של 

טיול /תוכלו למצוא פירוט רחב על כל מסע, הטיולים
www.drivedreamtravel.com,באתר שלנו
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דרייב דרים

לנהוג את החלום

על-ספורטבמכוניותאירופהחוצהמסע
אקזוטיות

.ספורטבמכוניתנהיגהעלחולםלאמאתנומי

במכוניותשיחקנוקטניםילדיםכשהיינו

עלמכוניותשלתמונותתלינוכשהתבגרנו

,ל"לחובטיוליםמיוחדותמכוניותצילמנו,הקירות

ולנהוגהחלוםאתלהגשיםיכוליםאנחנו,והיום

אתלנהוג.חדשהאקזוטיתעל-ספורטבמכונית

.החלום

.בחייםפעםשלחוויההיאהחלוםאתלנהוג

של,בעולםהטובותעל-ספורטבמכוניותלנהוג

הנהיגהבכבישי,הראשונהמהשורההרכביצרני

הרישלנשימהעוצרינופיםעםבאירופההטובים

,ציוריותעיירות,ירוקיםשדות,אגמים,האלפים

5מלוןובתיאוטנטיותמסעדותאומישלןמסעדות

.כוכבים

TM

אקזוטיותעל-ספורטמכוניות

הרכבאתבוחריםאתםשלנוהנהיגהבמסעות

אתמגשימיםאתם,בולנהוגרוציםשאתם

אוירוקהלמבורגיני,אדומהפרארי.החלום

,אפורהמרטיןאסטון,שחורהפורשה,כתומה

במכוניותמדובר.כחולהבמוו,לבנהמרצדס

:היצרניםמיטבשלבעולםהטובותעל-ספורט

,פרארי–המיוחדהאופיבעליהאיטלקיים

איכותעםגרמנייםיצרנים,מזראטי,למבורגיני

,i8אוMבמוו,AMGמרצדס,פורשה–מוקפדת

בנטלי,השובבהיגואר–בריטייםיצרנים,R8אודי

.הייחודיתמקלארן,היוקרתית

העיצוביתהאמנות

להסתכלאפשר.מופתיצירתהיאשלנומכוניתכל

ההשקעהאתלהעריך,שונותמזוויותהמכוניתעל

הקטניםלפרטיםשירדוהעלמעצבישלהרבה

הלמבורגיני.להומחוצההמכוניתבתוך,ביותר

,המתרוממותהדלתותעםהבמוו,נמוכההמאוד

היהוחלקנויתכן,לסלוןאותןלהכניסהיהניתןאם

.זאתלעשותבוחר
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העוצמה

צבעוניות,עצוםמנועכוח,אמנותייופישלשילוב

,הלשוןעלהמתגלגלאקזוטייצרןשלשם,מוחצנת

אחדמכוניתמסוגביותראחתבחנייהצפו
.עדן-לגןביותרהקרובהדבראתוקיבלתם

הרבהאתכםיצלמו

בפניאהבהסיפורהואהללומהרכביםאחדכל

חשבו,מורשתשל,עוצמהשל,יופישלעצמו

כשמתאספיםהטיוליםבאחדקורהמהלעצמכם

.החבורהושארפורשהלמבורגיניפרארייחד

ביותרהמצולםהדברלהיותהופכתהשיירה

.באזור

המנוע המגרגר

אקזוטיותעל-ספורטממכוניותגדולבחלקהמנוע

אותולהציגבחרומהיצרניםחלק.מאחורנמצא

חלוןישמנועמכסהשבמקוםכךידיעללראווה
(ספישל458פרארישלהתמונה).לצפייה,ענק

בפראריסוסכוחות600ו500עםמכוניות

,ובמוובפורשהסוסכוחות400,ולמבורגיני

ש"קמלמאהעמידהממצבהמכוניותאתמקפיצים

עםלכיסאונדבקיםהגזעללוחצים.שניות4תוך

.צוהליםסוסיםשלאינסופימומנט

עםדיסקלהביאצריכיםלאאתםשלנולטיולים

נגמרתבלתיסימפוניההואהמנוערעש,מוזיקה

ההילוךפיעלשונותסאונדדרגותעם,עוצמהשל

.ספורטאורגילמצבובוררנמצאיםאתםשבו
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כבישי הנהיגה היפים והמהנים באירופה

נבחרודריםדרייבשלבמסעותהנהיגהכבישי

אתהבוחניםמפותליםהריםמעברי,בקפידה

עיירותשלנשימהעוצרונוףשלכםהנהיגהיכולת

שלגשללבניםקצוותעםירוקיםהרים,קטנות

.רבבגובה

הצרפתיתהריביירההגרוסגלוקנר באוסטריה

בצפון איטליהסטאלביודה -פאסו

מעבר הרים פורקה בשוויץ
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בתי מלון איכותיים

5מלוןבתיהםשלנובטיוליםהמלוןבתירוב

לסייםכמואין.מישלןמסעדותעםחלקם,כוכבים

העירעלהצופההגגעלבבריכההנהיגהיוםאת

,באיטליהקומואגםבתוךבריכהאו,בשוויץציריך

.בשוויץמוריץבסנטבספאבריכהאו

האתרים שאנחנו עוצרים לבקר בדרך

בעיירותעצירהכולליםשלנוהטיוליםרוב

משולביםלרוב,ידועיםבאתרים,קטנות

.צהרייםאוקפהבהפסקת
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המוזיאונים

,  במוובחלק מהטיולים שלנו תבקרו במוזיאון 

מוזיאון פורשה או מוזיאון מרצדס

ימס בונד'לנהוג את ג

אתתאהבובוודאיבונדימס'גממעריציאתםאם

,007האנגליהמרגלסרטיבעקבותשלנוהטיול

מעברכגוןסרטיםבושצולמובלוקיישניםביקור

בסרטהמרדףצולםבופורקהההרים

."גולדפינגר"

-אסטוןמסוגרכבתעדיפואזבונדימס'גכברואם
.הסודיותהמשימותלהשלמותמרטין

הנפתחהגג

חוויה,נפתחגגכולליםשלנוהעלמרכביחלק

מהאווירההריםבפסגותליהנות,עצמהבפני

.העוצמהותחושתהצח
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איך עושים את זה

,בחבילהכוללהעצמאילנוסעמסע/הטיול

בתוספתלשדרגניתן)מפורשההחלרכב

הרכבאת,הרכבעלהדרכה(תשלום

.המלוןבביתומחזיריםהמלוןבביתמקבלים

.בוקרארוחתעםמלוןבתיכולל,בנוסף

GPSניווטמערכתמקבליםהרכבעם
טיולואוגדןנהיגהיוםלכלמראשמתוכנתת

.מודפס

,עושיםמהיוםבכלבדיוקיודעיםשאתםכך

,בוקרשללקפהעוצריםהיכן,נוהגיםלאן

עד,הלאהוכךצהרייםלארוחתהיכן

חזרהאו,הבאביעדהמלוןלביתהגעתכם

.הקודםהמלוןלבית

עדבבוקר9:00מהואכללבדרךטיוליום

.17:00השעה

24/7מקומינציגשלמרחוקליוויכוללהטיול

.הראשוןבערבמודפסטיולאוגדןמקבלים

היתרונות

פיעלהטיוליעדאתבוחריםאתם←

בקטלוגההצעות

מסע/הטיולימימספראתבוחריםאתם←

(ימים4-6)

החל–הרכבסוגאתבוחריםאתם←

.מפורשה

מוסדרהנהיגהיוםכימאורגןטיולכמו←

נוסעשלהיתרונותאבלGPSהדרךלכם

,שרוציםהיכןלעצורניתןכלומר.עצמאי

.שרוציםמתי

לקחתואזזוג/משנייםיותרלצרףניתן←

.ביניכםולהחליףרכביםסוגישני

ניתן,טיסותכולליםאינםהטיולים←

.דרכנולהזמין

←לרשימת הטיולים 
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←ימים4-מסע ליער השחור
Black Forest & Baden Baden – 4 Days

כפריםלאורךנהיגהימי2כוללהשחורליערהמסע

מהיריםנהיגהוכבישינשימהעוצרינופים,יפיפיים

.בגרמניההשחורהיערבאזורומפותלים

-בבאדן,קראקלהלמרחצאותבסמוךהנמצאמלוןבשילוב

.ורוגענהיגהשלשילוביוצרים,באדן

תחצו,צפונהתנהגוהשניביום,שוויץבציריךמתחילהטיול

הכפריםלאורךהשחורהיערתוךאל,הרייןנהראת

500כבישדרךלציריךחזרהתנהגוהשלישיביום.הציוריים

.המפורסם

.ימי נהיגה2/ לילות3:זמן

ב ארוחת בוקר"כוכבים בוטיק ע4:בתי מלון

ציריך שוויץ: נקודות התחלה וסיום

אפריל עד אוקטובר: תקופה מומלצת

מ"ק550: מרחק נהיגה

בלימוזינה פרטית  בציריך שוויץ משדה התעופה איסוף

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

24/7ליווי מקומי מרחוק , טיול מודפסאוגדן 

www.drivedreamtravel.com.למבורגיני ועוד, פרארי, פורשה: רכבים

Tel 1599-5000-55  info@drivedreamtravel.com
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←ימים4-מסע לאלפים השוויצריים
Swiss Alps– 4 Days

ומעברינהיגהכבישיהכוללהשוויצריםלאלפיםהמסע

.מופלאיםהרים

,לוצרןאגםלאורךדרומהויורדשוויץבציריךמתחילהמסע

.גרינוואלדהאלפיוהכפרססטייןכדוגמתהריםמעברי

ההריםמעברדרךלציריךתשובוהסקיבעיירתלילהלאחר

.וגרימסלפורקההמפורסם

.ימי נהיגה2/ לילות3:זמן

ב ארוחת בוקר"כוכבים בוטיק ע4:בתי מלון

ציריך שוויץ: נקודות התחלה וסיום

מאי עד אוקטובר: תקופה מומלצת

מ"ק520: מרחק נהיגה

משדה התעופה בציריך שוויץ בלימוזינה פרטית  איסוף
קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

24/7ליווי מקומי מרחוק , אוגדן טיול מודפס

.למבורגיני ועוד, פרארי, פורשה: רכבים

www.drivedreamtravel.com
Tel 1599-5000-55  info@drivedreamtravel.com 12
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←ימים 4-מסע לגרמניה ואוסטריה
Germany & Austria – 4 Days

טירול  , טיול המתקיים באזורים המרהיבים של גרמניה ואוסטריה

הכולל מעברי הרים ייחודים ומוכרים כדוגמת  . והאלפיים

Grossglockner Alpine Road

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 5בתי מלון 

(אירו130תוספת )משדה התעופה במינכן בלימוזינה פרטית איסוף *

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

24/7ליווי מקומי מרחוק , אוגדן טיול מודפס

.למבורגיני ועוד, פרארי, פורשה: רכבים

www.drivedreamtravel.com: והזמנותלפרטים
info@drivedreamtravel.com  1599-5000-55טלפון 13
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←ימים5-וסטאלביומוריץמסע סנט 
St. Moritz & Stelvio Pass – 5 Days

,ביותרמרהיבאזור,שוויץמזרחדרוםלאזוראתכםלוקחהמסע

כדוגמתהריםבמעברימופלאיםנהיגהבכבישינוהגיםכשאתם

אותוהגדירה"גירטופ"הטלוויזיהתוכנית–פאסססטאלביו

.פאססברנרדינו-וסאןפאססברנינה,בעולםהטובהנהיגהככביש

איכותיתבארוחהלהתפנקתרצושאםכךמישלןמסעדת,במלון

.המקוםזה

.ימי נהיגה3/ לילות4:זמן

ב ארוחת בוקר"כוכבים ע4-5:בתי מלון

ציריך שוויץ: נקודות התחלה וסיום

ספטמבר30יוני עד 16: תקופה מומלצת

מ"ק825: מרחק נהיגה

משדה התעופה בציריך שוויץ בלימוזינה פרטית  איסוף

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

24/7מקומי מרחוק ליווי , מודפסאוגדן טיול 

.למבורגיני ועוד, פרארי, פורשה: רכבים

Tel 1599-5000-55  info@drivedreamtravel.com
14www.drivedreamtravel.com
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←ימים5-מסע האלפים ואגם קומו
Swiss Alps & lake Como – 5 Days

האלפיםתוךאלשוויץמציריךהיוצארומנטימסע

.קומואגםעלכוכביםחמישהלמלוןעדהשוויצרים

ציורייםכפריםדרךהאגםאתתקיפוהשניהנהיגהביום

והווילהקלוניורג'גשלהווילהכדוגמתמרהיבותווילות

לציריךתשובוהשלישיהנהיגהביום.בלביאנאלוהידועה

.ברנארדינוסאןההריםמעברדרך

.ימי נהיגה3/ לילות4:זמן

ב ארוחת בוקר"כוכבים ע4-5:בתי מלון

ציריך שוויץ: נקודות התחלה וסיום

מאי עד אוקטובר: תקופה מומלצת

מ"ק680: מרחק נהיגה

משדה התעופה בציריך שוויץ בלימוזינה פרטית  איסוף
קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

24/7ליווי מקומי מרחוק , אוגדן טיול מודפס

.למבורגיני ועוד, פרארי, פורשה: רכבים

www.drivedreamtravel.com

Tel 1599-5000-55  info@drivedreamtravel.com
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←ימים5מסע פירנצה וטוסקנה 
Florence & Tuscany – 5 Days

ביןנהיגההכוללוטוסקנהפירנצהלאזורמרהיבמסע

באזורביותרהטוביםהנהיגהכבישידרך,בשיאנטיכרמים

.כוכבים5מלוןבבתיולינהטוסקנה

.ימי נהיגה3/ לילות4:זמן

ב ארוחת בוקר "כוכבים ע4-5:בתי מלון

פירנצה איטליה: התחלה וסיוםנקודות 

אוקטובר30אפריל עד 15: תקופה מומלצת

מ"ק590: מרחק נהיגה

בלימוזינה פרטית  בפירנצה איטליה משדה התעופה איסוף

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

24/7מקומי מרחוק ליווי , מודפסאוגדן טיול 

.למבורגיני ועוד, פרארי, פורשה, 4Cאלפא רומיאו : רכבים

www.drivedreamtravel.com

Tel 1599-5000-55  info@drivedreamtravel.com
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←ימים0075ימס בונד 'מסע ג
007 Alpine Tour– 5 Days

הסוכןשלהזוהראתמשלבבונדימס'גסרטיבהשראתמסע

בתוךנהיגהחופשתעם,007ביותרהמפורסםהחשאי

מרטיןאסטוןשלהאחרוןהדורעםהאלפיםלהריומסביב

(מהרכבהנפלטכיסאללא)

הלוקיישניםמתוךבודדותמשימותכוללהנהיגהטיול

,בונדימס'גסרטיבהםשצולמו

הודבשירותהסרטמתוךגלוריהפיזסטיישןאייסשילטרוןמ

,השוויצריםהאלפיםבלבפאסספורקהדרךהמשך,מלכותה

קומואגםעללוילה,גולדפינגרבסרטבהשתתפות

.רויאלבקזינובסרטבהשתתפות

.ימי נהיגה3/ לילות4:זמן

ב ארוחת בוקר"כוכבים ע4-5:בתי מלון

ציריך שוויץ: נקודות התחלה וסיום

יוני עד ספטמבר: תקופה מומלצת

מ"ק750: מרחק נהיגה

משדה התעופה בציריך שוויץ בלימוזינה פרטית  איסוף

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

24/7ליווי מקומי מרחוק , אוגדן טיול מודפס

מרטיןאסטון: רכבים

Tel 1599-5000-55  info@drivedreamtravel.com
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←ימים5מסע שוויץ וגרמניה  
Swiss & Germany– 5 Days

במינכןבמוומוזיאוןסיורעםוגרמניהשוויץחוויתיטיול

,באירופההיפיםהנהיגהכבישילאורךונהיגה

באדןעדבגרמניההשחורוהיערהגרמניהאוטובאהן
מרצדסומוזיאוןפורשהבמוזיאוןסיורלהוסיףניתן.באדן

.בשטוטגארט

.ימי נהיגה3/ לילות4:זמן

ב ארוחת בוקר"כוכבים ע4:בתי מלון

ציריך שוויץ: נקודות התחלה וסיום

אפריל עד אוקטובר: תקופה מומלצת

מ"ק980: מרחק נהיגה

משדה התעופה בציריך שוויץ בלימוזינה פרטית  איסוף

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

24/7ליווי מקומי מרחוק , אוגדן טיול מודפס

...ועודלמבורגיני,פרארי, פורשה, M4במוו: רכבים

18



←ימים5הצרפתית הריביירהמסע 
French Riviera & Monaco – 5 Days

החופיםלאורךהצרפתיתהריביירהבאזורהמתקייםמסע

הנהדריםבכבישיםנהיגה.ומונקוניס,קאןשלהמרהיבים

Colכדוגמת du Turini.

ואנס,גורדוןכדוגמתציורייםכפריםדרךתעברובדרך

פיתוליםעםנהיגהכבישיבשילוב,מריסאנטומאוסטארס

.ורדוןבפארקהעוברתנפוליאוןדרךכדוגמתרבים

.ימי נהיגה3/ לילות4:זמן

ב ארוחת בוקר"כוכבים ע5–4:בתי מלון

ניס צרפת: נקודות התחלה וסיום

מרץ עד נובמבר: תקופה מומלצת

מ"ק650: מרחק נהיגה

משדה התעופה בניס צרפת בלימוזינה פרטית  איסוף
קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

24/7מקומי מרחוק ליווי , מודפסאוגדן טיול 

מקלארן, למבורגיני, פרארי, פורשה: רכבים

www.drivedreamtravel.com

Tel 1599-5000-55  info@drivedreamtravel.com 19
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←ימים6מסע בוואריה ואוסטריה 
Bavaria & Austrian Alps – 6 Days

,ואוסטריהגרמניהשלהמרהיביםבאזוריםהמתקייםמסע

ומוכריםייחודייםהריםמעבריהכולל.והאלפייםטירול

ביקור,זלצבורגבאזורולינהביקור.הגרוסגלוקנרכדוגמת

,הגרמניבאוטובאהןנהיגה,Neuschwanensteinבטירה

.מהירותהגבלתללאכביש

.ימי נהיגה4/ לילות5:זמן

ב ארוחת בוקר"כוכבים ע5–4:בתי מלון

מינכן גרמניה: נקודות התחלה וסיום

מאי עד אוקטובר: תקופה מומלצת

950: מרחק נהיגה

משדה התעופה במינכן גרמניה בלימוזינה פרטית  איסוף

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

24/7ליווי מקומי מרחוק , אוגדן טיול מודפס

למבורגיני, פרארי, יגואר, אודי, פורשה: רכבים

www.drivedreamtravel.com

Tel 1599-5000-55  info@drivedreamtravel.com
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והיער השחור  שטוטגארט, טיול מוזיאונים
←ימים 4-במכונית אקזוטית 

סיורהמשלבטיול?המוטוריהחלוםאתלהגשיםרוצים?מוזיאוניםאוהבים

במכוניותונהיגה,בשטוטגארטמרצדסמוזיאוןאו/ופורשהבמוזיאוןעצמאי

.באדןבאדןהקסומההנופשבעיירתלינהעםהשחורהיערבכבישיהחלום

היפיםהמקומותבאחדממוקמת,וירטמברג-באדןחבלבירת,שטוטגרט

ויערותכרמים,מוריקותגבעותמוקפתכשהיא,כולהבגרמניהביותר

,החדשהארמוןאתלמצואניתןבעירהמרכזייםהאתריםבין.עבותים

הגן;ומגווןעשירמוזיאון,Landesmuseum-האתהמארחהישןהארמון

ביותרהיפיםאחדואףכולהבגרמניההיחידי,בוטני-הזואולוגי

.ופורשהבנץ-מרצדסהרכביצרניותומוזיאוניבאירופה

.ימי נהיגה4/ לילות5:זמן

ב ארוחת בוקר"עכוכבים 4:בתי מלון

מינכן גרמניה: נקודות התחלה וסיום

מאי עד אוקטובר: תקופה מומלצת

מ"ק520: מרחק נהיגה

בתוספת של  )גרמניה בלימוזינה פרטית בשטוטגארטמשדה התעופה איסוף *

(אירו130

קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

תדרוך על הרכב עם קבלתו

.מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה עם עצירות בדרך באתרים

24/7ליווי מקומי מרחוק , אוגדן טיול מודפס

יגואר, אודיAMGמרצדס , פורשה: רכבים
21



←ימים4אקספריינססופרקארמסע 
Supercar Experience – 4 Days

.אחרתמכוניתיוםכל.באדרנליןמלאמסע

השחורהיערכבישיתוךאלשוויץמציריךשלםנהיגהיום

מהיריםנהיגהוכבישיקסומותעיירותדרךבגרמניה

.ומפותלים

לוצרןאגםלאורךדרומהמציריךשלםשנינהיגהיום

.שניהבמכוניתהשוויצריםוהאלפים

.ימי נהיגה2/ לילות3:זמן

ב ארוחת בוקר"כוכבים ע4:בתי מלון

ציריך שוויץ: נקודות התחלה וסיום

אפריל עד אוקטובר: תקופה מומלצת

מ"ק340+ 280: מרחק נהיגה

משדה התעופה בציריך שוויץ בלימוזינה פרטית  איסוף 
קבלה ואיסוף הרכב מבית המלון

תדרוך על הרכב עם קבלתו

מערכת ניווט מתוכנתת מראש לכל יום נהיגה

.עם עצירות בדרך באתרים

24/7מקומי מרחוק ליווי , מודפסאוגדן טיול 

,  פרארי, AMGמרצדס , מרטיןאסטון, פורשה: רכבים

למבורגיני ועוד

www.drivedreamtravel.com

Tel 1599-5000-55  info@drivedreamtravel.com
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,  או פרנק שוויצרי/יתכנו שינויים במחירים כתוצאה משינוי מטבע האירו ו. פ סוג הרכב"פ תאריכי הטיול בפועל וע"המחירים הסופיים יקבעו ע, זוהי הצעה לדוגמה

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

י
במוומסע 
שנה100

ימים 4

גרמניה  
ואוסטריה

ימים6

גרמניה  
ואוסטריה

ימים 5
טוסקאנה

ימים 5

הריביירה
הצרפתית

ימים אגם  5
קומו

ימים סנט  5
מוריץ

ימים5
שוויץ

ימים 4
שוויץ

ימים4

היער  
השחור

המכונית

4800€ 2990€ 5800€ 5400€ 4850€ 5400€ 4800€ 4500€ 3400€ 3400€ Sבוקסטרפורשה 

3800€ 4Cאלפא רומיאו 
5400€

4400€ 4700€ 3940€ 3000€ 2990€ קופהM4במוו

6600€ 2990€ 6300€ 8360€ 6600€ 6980€ 6700€ 6300€ 4500€ 4400€ 911פורשה 

6700€ 3840€ 7300€ 6600€ 7300€ 6700€ 6300€ 4500€ 4400€ AMGGTמרצדס 

6700€ 8360€ 6980€ 6700€ 6300€ 4500€ 4400€ V8מרטיןאסטון

8980€ 9050€ 9050€ 7850€ 6300€ 5850€ DB11מרטין אסטון

8980€ 10800€ 9080€ 8940€ 8500€ 6400€ 5980€ פורטופינופרארי

9980€ 6900€ 12800€ 11300€ 9420€ 9120€ 8980€ 6600€ 6400€ 488GTBפרארי 

9940€ 6500€ 11500€ 11800€ 11900€ 9790€ 9490€ 8980€ 6600€ 6400€ הוראקןלמבורגיני 

8690€ 6500€ 11500€ 8720€ 8520€ 7960€ 5800€ 5500€ 540Cמקלארן

9510€ 9120€ 8980€ 6600€ 6400€ 720Sמקלארן

8200€ 5800€ 5600€ R8V10 Plusאודי 

6900€ 13500€ 10300€ GTCבנטלי 

3840€ 7300€ 4850€ F-Typeיגואר 

(01/18)המחירים לזוג באירו   

23



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  



←המחיר כולל 

ימי נהיגה2-4, לילות3-5, ימים4-6←

,כוכבים4-5בתי מלון איכותיים ← 

ב ארוחת בוקר"ע← 

רכב על פי בחירה← 

מ ליום נהיגה"ק250-נהיגה של כ← 

אל בית המלון/איסוף והחזרת הרכבים מ← 

מתוכנתת מראש  GPSמערכת ניווט ← 

(בפורשה)אירו 3000השתתפות עצמית מופחתת של עד ← 

24/7אוגדן טיול בכל רכב וליווי מרחוק ← 

זוהי הצעה לדוגמה

או  /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, פרנק שוויצרי

www.drivedreamtravel.com
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http://www.drivedreamtravel.com/category/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%94-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA

