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

Drive Dream Travel

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



←1יום 

שוויץ, נבה'ג

נבה'הגעה בטיסה לג

נבה ומסיור  'תהינו מסיור אחר הצהריים סביב אגם ג

.עצמאי בעיר העתיקה

נבה שוויץ'בג, כוכבים4בית מלון : לינה

4 Star Superior Design Hotel N’vY Manotel
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←2יום 
French Rhone Alps

הבוקר המכונית תימסר לכם -1טיול 

תתודרכו לגבי כיצד לתפעל  , בבית המלון

תקבלו מידע על  , אותה ואת יחידת הניווט

.שלושת ימי הנהיגה ותצאו לדרך דרומה

,  Annceyתתחילו את המסע דרך אגם 

מעברי  )פאסיםתנהגו לאורך מספר 

(.הרים

לאחר ארוחת הצהריים תמשיכו עד 

.אל בית המלוןValenceהגיעכם ל 

.לבית המלון מסעדת מישלן

Star Superior Maison Pic 5: לינה
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נבה'חזרה לארץ משדה התעופה ג← 4יום 

←3יום 
Into the Alps Maritimes / Tour 
de France Mont Ventoux

שלללבאתכםיקחהשניהנהיגהיום

באזורביותרהמפורסםלהרתגיעו,פרובאנס

Montה Ventoux.לפסגהמ"ק60תנהגו

Luberonמעבראתתקיפומכןלאחר.וחזרה
ValleyבותעצרוGordes.

כוכבים5המלוןלביתתגיעוהיוםבסוף

.המפואר

,  כוכבים5בית מלון : לינה
5 Star Superior La Coquillade
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←4יום 

Gorge Verdon + Route Napoleon

, Gorge Verdon, יום הנהיגה האחרון–3טיול 

.Route Napoleonלאחר מכן דרך 

.מונקו, את היום נסיים במונטה קרלו

מונקו, מונטה קרלו, כוכבים4בית מלון : לינה
4* Le Meridien/Fairmont Monte Carlo, 

Monaco

חזרה לארץ משדה התעופה ניס← 5יום 
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/


←המחיר כולל 

ימי נהיגה3, לילות4, ימים5←

,כוכבים5-ו4בתי מלון איכותיים ← 

ב ארוחת בוקר"ע← 

רכב על פי בחירה← 

מ"ק820נהיגה של ← 

אל בית המלון/איסוף והחזרת הרכבים מ← 

מתוכנתת מראש  GPSמערכת ניווט ← 

(בפורשה)אירו 3000השתתפות 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

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

2018←                                               מחיר לזוג

BMW z4 Roadster 5,480 € Euro

Audi S5 cabriolet 5,880 € Euro

MERCEDES C43 cabriolet 5,880 € Euro

PORSCHE 718 BOXSTER S 5,880 € Euro

JAGUAR F-TYPE V6 CABRIOLET 5,880 € Euro

PORSCHE 911 CABRIOLET    7,350 € Euro

PORSCHE PANAMERA 7,350 € Euro

PORSCHE PANAMERA 4 משתתפים 9,280 € Euro

MERCEDES AMG GTc Roadster 7,350 € Euro

FERRARI PORTOFINO 9,490 € Euro

FERRARI 488 GTB 10,980 € Euro

LAMBORGHINI  HURACAN 9,490 € Euro
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