
לנוסע העצמאי| ימי נהיגה  3|  לילות  4|  ימים  5קלאסי   הצרפתיתהריביירה

French Riviera Classic - La Côte d'Azur

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



←1יום 

צרפתיתריביירה

.צרפתדרום,לניסבטיסההגעה

מלוןבתיעם,הטוביםהחייםשלהמקום

,משובחוייןאוכל,אקזוטייםיםחופי,מפנקים

,רבפאר,ספורטמכוניות,עינייםמנקרותיאכטות

לזהתוסיפו.יפיםמפרצים,וציורייםקטניםכפרים

פריגרנדאת,בקאןהסרטיםפסטיבלאת

פרובאנס,קרלומונטהראלי,במונקו1פורמולה

.חלום.קלאסיותומכוניות

דהפולסנטהציורילכפרתעברוהטיסהלאחר

aintואנס Paul de Venceמתקופתאמניםכפר

לאורךהגיעוהזההמיוחדהכפראל.הבינייםימי

פיקאסוכמו,ידועיםאמניםמעטלאהשנים

גלריותתמצאושלוהקטנותבסמטאות.ומאטיס

קברוהיאהכפרשלהכותרתגולתאך,נהדרות

.שאגאלמארקהמפורסםהציירשל

Superior Hôtel *4, כוכבים4בית מלון : לינה
Alain Llorca, Saint Paul, France



←2יום 

הבוקר המכונית תימסר לכם בבית  -1טיול 

תתודרכו לגבי כיצד לתפעל אותה ואת  , המלון

תקבלו מידע על שלושת ימי הנהיגה  , יחידת הניווט

.ותצאו לדרך

במעלה הגבעה לכפר , Col De Venceתנהגו לאורך 

Gourdon ,10הנמצא בין , לארוחת צהריים

.הכפרים היפים בצרפת

National Parcלאחר מכן תמשיכו אל תוך 
Verdon , תחצו אתGorge Verdon , ותגיעו אל

Moustairsהכפר  Saint Marie ,  כאן תלונו בשני

.Michelin. מישלןהערבים הקרובים בו יש מטבח 

מ  שלוש שעות בתוספת זמן  "ק130:זמן נהיגה

ארוחה וטיול

:לינה
Gourmet Hotel La Bastide de Moustiers

http://www.bastide-moustiers.com/?lang=en

http://www.bastide-moustiers.com/?lang=en




←3יום 

,פרובאנסשלהמערביבחלקתנהגוהבוקר-2טיול

ולמעלה,Valensoleב(ֲאזֹוִביֹון)הלבנדרשדותדרך

.צהרייםלארוחת,Forcalquierהיפהלכפר

.למלוןחזרההצהרייםארוחתלאחר

מ  שלוש וחצי שעות בתוספת  "ק120:זמן נהיגה

זמן ארוחה וטיול

:לינה
Gourmet Hotel La Bastide de Moustiers

http://www.bastide-moustiers.com/?lang=en

http://www.bastide-moustiers.com/?lang=en


←4יום 

Gorgeלאורךחזרהתנהגוהיום-3טיול Verdon,

Routeדרך Napoleon,ציורייםבכפריםתעברו

.Cannesלקאןשתגיעועד,זהבכביש

מ  ארבע שעות בתוספת זמן  "ק160:זמן נהיגה

ארוחה וטיול

מדמיינים בדרך , הצרפתיתהריביירהכשחושבים על 

שמארחת מדי , העיר הנוצצת. כלל בעצם את קאן

ידועה  , שנה את פסטיבל הקולנוע הבינלאומי הנחשב

בזכות היותה מגרש המשחקים של העשירים  

.ועיירת נופש נחשבת בפני עצמה, המפורסמים

,כוכבים5בית מלון : לינה
5 Star 5 Seas Hotel, Cannes, French



←5יום 

.אביבלתלוטיסהניסהתעופהלנמלחזרה

.ניתן להרחיב את הטיול ביום נוסף למונקו

בתוספת מחיר  , ביום הנהיגה הרביעי, במידה ותרצו

.ניתן להחליף את המכונית בין מגוון המכוניות

,  יש בה קזינו מפואר. נסיכות החיים הטובים= מונקו 

מסעדות גורמה  , מלונות יוקרה מנקרי עיניים

מדי שנה . חנויות יוקרה, מהשורה הראשונה בעולם

שהוא אחד , מתקיים בה מרוץ מכוניות הגרנד פרי

.ממרוצי המכוניות היוקרתיים בעולם



←5יום 

.למונקומורחבחמישייום

,Antibesוהישןהנמל,החוףלאורךתנהגוהבוקר

Avenue,ניסדרךתעברו des Anglais.תמשיכו

Capהחוףלאורך Ferrat,במלוןלצהרייםתעצרו

Hotelהאייקוני du Cap.

Routeדרךתנהגוצהרייםארוחתלאחר Corniche,

.Ezeלכפרוקדימה,Medהעללצפותתוכלוממנו

.לגבעהותטפסוהמכוניתאתתחנו

,קרלולמונטההגעתכםעדלמטהתמשיכומכאן

.ולמלון1פורמולהשלהלופדרךתעברו

Superior Hôtel *4, כוכבים4בית מלון : לינה Le 
Meridian , Monaco









(לא כולל טיסות)← המחיר כולל 

ימי נהיגה3, לילות4, ימים5←

,כוכבים4בתי מלון איכותיים ← 

ב ארוחת בוקר"ע← 

רכב על פי בחירה← 

מ"ק420נהיגה של ← 

אל בית המלון/איסוף והחזרת הרכבים מ← 

מתוכנתת מראש  GPSמערכת ניווט ← 

אירו 6000-3000השתתפות 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



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

המכוניות מחיר
תוספת לילה  

נוסף

Mercedes  250 SL Pagoda €4200 €950

Alfa Roneo Spider Giulia €4200 €950

Porsche 356 Speedster €4200 €950

Ford Mustang €4200 €950

MG A roadster €4200 €950

Porsche 911 Targa €4300 €950

Alpine Berlinetta €4300 €950

AC Cobra €4300 €950

Jaguar E type €4400 €1000

Mercedes  190 SL €4400 €1000

Chevi Corvet c1 €4400 €1000

Citroen Ds Chapron €4400 €1000

Aston Martin DBS Volante €4800 €1100

Ferrari 308 GTS €4800 €1100

Rolls Royce Corniche €5000 €1150

←מחיר לזוג


