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Black Forest & Baden-Baden
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Drive Dream Travel

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



←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 

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 

North to Baden Baden -
the Black Forest

תתודרכו לגבי כיצד , הבוקר המכונית תימסר לכם בבית המלון-1טיול 

תקבלו מידע על שני ימי הנהיגה ותצאו  , לתפעל אותה ואת יחידת הניווט

.לדרך

תחצו ( גבול טבעי בין שוויץ וגרמניה)Rhineתנהגו צפונה מציריך לכיוון ה 

.  כשטירות משני עברי הנהר,  Kaisersthulאת הגבול בכפר יפהפה   

נוהגים לאורכו של אחד  .נכנסתם לחלקו הדרומי של היער השחור

בו Lake Schluchseeואז תרדו לאגם היפה , ממעברי ההרים הנמוכים

.תקיימו את העצירה הראשונה שלכם להיום

תמשיכו בנהיגה עמוק יותר אל תוך היער לאורכו של  , לאחר קפה זריז

Mount Feldberg(הנקודה הגבוהה ביער ) ואז לעיירהTriberg . כאן

Tribergתעצרו לבקר ב  Falls ,עם  , המפלים הגבוהים ביותר בגרמניה

.  מטר עד לעיירה הסמוכה למטה300מפל היורד 

 Route 500דרך Baden Badenלאחר מכן תשלימו את המסע בנהיגה ל 
/ The Schwarzwald Hochstrasse– מכבישי הנהיגה"כנראה אחד  "

ודרך נפלאה לסיים את  , נהיגה עם נופים לעמקים, המעולים ביער השחור

.הטיול
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/


←המשך2יום 

North to Baden Baden -
the Black Forest

לספאהמשיכו,במלוןאיןק'וצבאדן-לבאדןהגעהלאחר

Caracallaהייחודי Therme spa,3שלהליכהמרחק

הטוביםהמיםספאמאתריאחדזהו.מהמלוןדקות

לפנישעותמספרבולנוחמושלםומקום,באירופה

בהערבארוחתאתלאכוללכםנמליץ.הערבארוחת

Rizzi–10שלובמרחקהנהרעלהממוקמתמסעדה

האהובההמסעדהזוהי,מהמלוןהעירדרךהליכהדקות

אירופאיאוכלהמגישהנחמדהאווירהעםבבאדןעלינו

.מודרני

מ  חמש שעות בתוספת זמן  "ק275:זמן נהיגה

ארוחה וטיול

באדן גרמניה-באדן, כוכבים4בית מלון : לינה
Aqua Aurelia Hotel Baden Baden – Spa view 
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←3יום 

Return to Zurich through the central core of the 
Black Forest 

היערשלהמערביהצדלאורךדרומהאתכםלוקחתחזרההדרך–2טיול

Mountsבאזורהיפיםההריםלאורךכשתנהגו,השחור Kandel and
Belchen.עלפנוראמיתתצפיתומציעמטר1300שלבגובהמהםאחדכל

להישאראולצהרייםתעצרושםFreiburgהעיירהדרךלעבורתוכלו.האזור

Mountבסביבתולאכולהיערבאזור Belchen,ארוחתלאחר.בידכםהבחירה

Todmoosהכפריםדרךעוברים,Rhineהדרךדרומהתמשיכוהצהריים and
Todtnau.דרךהיאהגבוללאורךהאחרונההנהיגהWehra River Valley,

המנוענשמעבהתהודהתיבתמעיןהמייצריםסלעיםהכבישצידיכשמשני

לעצורניתןבגבול.הזההמסעיוםאתלסייםביותרהטובהכדרךהמכוניתשל

Badבכפר SackingenבולבקרHolz Brucke(הארוךהמכוסההעץגשר

.לציריךחזרההמסעאתתשלימובטרם,לתצפיתאולמשקה(באירופה

מ ארבע וחצי שעות בתוספת זמן ארוחה וטיול"ק275:זמן נהיגה

בציריך שוויץ, כוכבים4בית מלון : לינה

The 4 Star B2 Hotel & Spa, Zurich
.Sheraton Westאו 

חזרה לארץ משדה התעופה ציריך← 4יום 
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←המחיר כולל 

ימי נהיגה2, לילות3, ימים4←

,כוכבים4בתי מלון איכותיים ← 

ב ארוחת בוקר"ע← 

רכב על פי בחירה← 

מ"ק550נהיגה של ← 

אל בית המלון/איסוף והחזרת הרכבים מ← 

מתוכנתת מראש  GPSמערכת ניווט ← 

(בפורשה)אירו 3500השתתפות עצמית מופחתת של עד ← 

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

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

2020←מחיר לזוג
BMW Z4 ROADSTER M40i 3,700 € Euro

MERCEDES C43 AMG 3,700 € Euro

JAGUAR F-TYPE V6 CABRIOLET 3,700 € Euro

PORSCHE 718 BOXSTER S 3,700 € Euro

PORSCHE 911 CABRIOLET    4,900 € Euro

PORSCHE 911 GT3RS 6,400 € Euro

MERCEDES AMG GT Roadster 4,900 € Euro

Audi R8 V10 Coupe 4,900 € Euro

FERRARI PORTOFINO 5,800 € Euro

FERRARI 488 GTB 6,400 € Euro

LAMBORGHINI  HURACAN 6,400 € Euro

McLaren 720S 6,400 € Euro
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