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Drive Dream Travel

MAGICAL MOMENTS
ON DREAM ROADS
Driving through Europe’s most beautiful regions

www.drivedreamtravel.comהאתר שלנו 

http://www.drivedreamtravel.com/


←1יום 

גרמניה, מינכן

.למינכןהגעה בטיסה 

אנחנו נאסוף  . אתם מגיעים ביום הראשון למינכן

אתכם משדה התעופה בהסעה פרטית אל בית  

.המלון

ואחר , במינכןבמוובמוזיאוןלבקרהיוםתוכלו

.Shopingהצהריים לטייל בעיר ולעשות 

בערב תלכו לשתות בירה ולאכול ארוחה מקומית  

.טיפוסית

מינכן גרמניה, כוכבים5בית מלון : לינה
5 Star Andaz Munich

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

www.drivedreamtravel.comהאתר שלנו 

mailto:info@drivedreamtravel.com
http://www.drivedreamtravel.com/


←2יום 

Bavaria and Lake Fuschl

לכם בבית  תימסר במווהבוקר המכונית מסוג -1טיול 

תתודרכו לגבי כיצד לתפעל אותה ואת יחידת  , המלון

ימי הנהיגה ותצאו  שלושת תקבלו מידע על , הניווט

.לדרך

,  כביש ללא הגבלת מהירות, הגרמניבאוטובאהןתנהגו 

היכן שהכבישים המלהיבים של האלפיים  , Chiemלאגם 

ולאחר  , Herrenchiemseeתבקרו בארמון , מתחילים

.צהרייםמכן תכנסו לעיר העתיקה לאכול ארוחת 

לאחר ארוחת הצהריים תעברו לאוסטריה כשאתם 

.נוהגים בכבישי פיתולים סוחפים

גרמניה, כוכבים5בית מלון : לינה
5* Hotel Kempinski Berchtesgaden
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←3יום 

The Tyrol & Grossglockner 
Alpine Road

תנהגו דרך מעברי הרים הבוקר –2טיול 

מרהיבים באוסטריה וכמובן דרך מעבר

ההרים גרוסגלוקנר כשתטפסו לגובה של 

.מטר3,800

אוסטריה, כוכבים5בית מלון : לינה
5 Star Grandhotel, Lienz, Austria
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מינכןחזרה לארץ משדה התעופה ← 5יום 
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←4יום 

Hochtauern National Park and 
Kitzbhuel

Nationalבתטיילוהבוקר–3טיול park of
Hochtauernתנהגוהיוםשלהשניכשבחלקו

.למינכןחזרההאוטובאהןדרך

גרמניה, מינכן, כוכבים5בית מלון : לינה
5* Palace Hotel Munich
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←המחיר כולל 

ימי נהיגה3, לילות4, ימים5←

,כוכבים5בתי מלון איכותיים ← 

ב ארוחת בוקר"ע← 

רכב על פי בחירה← 

מ"ק800נהיגה של ← 

אל בית המלון/איסוף והחזרת הרכבים מ← 

מתוכנתת מראש  GPSמערכת ניווט ← 

אירו3000השתתפות עצמית מופחתת של ← 

אוגדן טיול בכל רכב← 

המחירים אינם כוללים טיסות ולא דלק  
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זוהי הצעה לדוגמה

יתכנו  . פ סוג הרכב"פ תאריכי הטיול בפועל וע"המחירים הסופיים יקבעו ע

כתוצאה  , או פרנק שוויצרי/שינויים במחירים כתוצאה משינוי מטבע האירו ו

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

2020←                                               מחיר לזוג

BMW M2  Competition 4,690 € Euro

BMW i8 4,980 € Euro

ימים עם יומיים נהיגה  4אפשר להפוך את הטיול הזה למסע של 

 M2לבמוואירו 3,200בעלות של 
I8לבמוואירול3,490ובעלות של 

ימי נהיגה  4ימים עם 6אפשר להפוך את הטיול הזה למסע של 

 M2לבמוואירו 5,600בעלות של 
I8לבמוואירול5,890ובעלות של 
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