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Stuttgart & Black Forest

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



←1יום 

גרמניה, שטוטגארט

.גרמניהלשטוטגארטבטיסההגעה

ממוקמת,וירטמברג-באדןחבלבירת,שטוטגרט

כשהיא,כולהבגרמניהביותרהיפיםהמקומותבאחד

בין.עבותיםויערותכרמים,מוריקותגבעותמוקפת

הארמוןאתלמצואניתןבעירהמרכזייםהאתרים

אתכיוםשמשמשגדולבארוקמבנהשהוא,החדש

-האתהמארחהישןהארמון;המקומיהשלטון

Landesmuseum,הזואולוגיהגן;ומגווןעשירמוזיאון-

ביותרהיפיםאחדואףכולהבגרמניההיחידי,בוטני

בנץ-מרצדסהרכביצרניותומוזיאוניבאירופה

.ופורשה

אופורשהבמוזיאוןעצמאיביקורהצהרייםאחר

.מרצדסמוזיאון

גרמניהשטוטגארט, כוכבים4בית מלון : לינה

4* Arcotel Camino / Stuttgart



←2יום 

Drive to Baden Baden

הבוקר המכונית תימסר לכם בבית  -1טיול 

תתודרכו לגבי כיצד לתפעל אותה ואת  , המלון

תקבלו מידע על שני ימי הנהיגה  , יחידת הניווט

.ותצאו לדרך

אל תוך ליבו של היער  משטוטגארטתנהגו מערבה 

תעברו דרך אחד מכבישי הנהיגה הטובים  . השחור

Hochstasseבאירופה  / Route 500  .  תפנו דרומה

Tribergהמרהיבים  טריבארגדרך מפלי  Falls  .

קנדללאחר ארוחת הצהריים תנהגו סביב הר 

Mount Kandel  הכולל פיתולי הרים רבים לחוויית

.נהיגה מדהימה

.באדן-לסיום תיסעו צפונה לעיירה הקסומה באדן

מ  ארבע וחצי שעות בתוספת  "ק260:זמן נהיגה

זמן ארוחה וטיול

באדן גרמניה-באדן, כוכבים4בית מלון : לינה
Aqua Aurelia Hotel Baden Baden – Spa view 



←3יום 

Return to Stuttgart

היערשלהצפוניבחלקתנהגוהבוקר

פנוראמיותבתמונותתצפוכאן,השחור

Rhineהרייןעמקעלהצופותמרהיבות
valley.

את.מהיריםהריםמעבריבמספרתנהגו

במלוןלאכוללכםנמליץהצהרייםארוחת

Traubהכוכביםחמשת Tonbach.

הנהיגהאתתשלימוהצהרייםארוחתלאחר

.בשטוטגארטלמלון

מ  ארבע וחצי שעות  "ק260:זמן נהיגה

בתוספת זמן ארוחה וטיול

שטוטגארט, כוכבים4בית מלון : לינה

גרמניה

4* Arcotel Camino / Stuttgart



←4יום 

.מרצדסמוזיאוןאופורשהבמוזיאוןעצמאיביקורהבוקר

/http://www.porsche.com/museum/enפורשהמוזיאון

-https://www.mercedes-benz.com/en/mercedesמרצדסמוזיאון
benz/classic/museum/

שטוטגארטהתעופהמשדהלארץחזרה←

http://www.porsche.com/museum/en/
https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/classic/museum/


←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 ← 

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

←מחיר לזוג

PORSCHE BOXSTER GTS 2,900 € Euro

PORSCHE 911 CABRIOLET    3,000 € Euro

MERCEDES AMG GTs 3,200 € Euro

JAGUAR F TYPE V8 3,000 € Euro

AUDI R8 V10 PLUS 5,300 € Euro

BENTLEY GT v8 4,500 € Euro


