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←עיקרי המסע

.מסע מכוניות ספורט יוקרה ועל← 
2020מאי 15-19תאריך 

מ של נהיגה בכבישים היפים  "ק850← 

.מעברי הרים מהירים וסוחפים, באירופה

טיולים באזור האלפיים הצרפתיים שוויץ  ← 

.נבה שוויץ וסיום במונקו'התחלה בז. ומונקו

.נבה שוויץ'ביקור בעיר היפה והיוקרתית ז← 

www.drivedreamtravel.com
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←מסלול המסע
←1יום

,  (שוויץ)נבה 'טיסה ישירה לז

טיסת אל על היוצאת מישראל

איסוף הקבוצה משדה התעופה והעברה  

.אנשים12, לעיר במרצדס ספרינטר וואן

, כוכבים5אין במלון היוקרתי -ק'לאחר צ

,  בעיר העתיקה, נבה'תוכלו לטייל בז

.בחנויות היוקרה ולאורך האתרים

ניפגש בבר שבגג המלון  18:00בשעה 

על הרכבים וכל , ונקבל תדרוך על המסע

.משתתף יקבל אוגדן טיול מודפס

.ארוחת ערב במלון

כוכבים5בית מלון : לינה
5 Star Superior
Mandarin Oriental Geneva

www.drivedreamtravel.com
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←2יום 

16th May - the French Rhone Alps

בביתבבוקרלנויחכוהמכוניות-1טיול

וסקירההרכביםעלמלאתדרוךלאחר.המלון

Rhoneלאלפיםדרומהניסע,הטיולימיעל
Alps.

מכןלאחר.צהרייםונאכלParcsבנעצור

הגיענועדבהריםפאסיםדרךבנהיגהנמשיך

.Valenceלעיר

.במלוןערבארוחת

4:לינה Star Superior Hotel de France,
Valence, Rhone Alps

www.drivedreamtravel.com
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←3יום 

17th May - Into the Alps Maritimes / Tour 
de France Mont Ventoux

ננהג.פרובאנסתוךאלננהגהיום–2טיול

Montצרפתבדרוםהמפורסמיםההריםדרך
Ventoux.

חזרהונרד,הפסגהאלמ"ק60האתננהג

.פרובאנסשלבגבעותלצהריםנעצור,למטה

Luberonאלננהגמכןלאחר Valley,נעצור

ביתאלנגיעולבסוף,Gordesהיפהבעיר

.כוכבים5המרהיבהמלון

,כוכבים5מלוןבית:לינה

5 Star Superior La Coquillade

www.drivedreamtravel.com
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←4יום 

18th May - Gorge Verdon + Route 
Napoleon

במתחילהאחרוןהנהיגהיום–3טיול

National Parc Verdon,דרךנעבורמכאן

Gorge Verdonמהירהבנהיגההמאופיין

.יותר

Routeלנגיעצהריםלקראת Napoleonושם

.צהריםנאכל

.במונקונסייםוהמרהיבהאחרוןהמסלולאת

זמןיהיהכךואחרהנמלבאזורנאכלבערב

.לקזינו

כוכבים4בית מלון : לינה: לינה

4 Star Superior Fairmont,
Monte Carlo

www.drivedreamtravel.com
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,  חזרה לארץ משדה התעופה ניס בצרפת← 5יום 

11:00טיסה חזרה בשעה 
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←מועד הטיול ומחיר
2020מאי15-19:מועד

מ"ק850:מסלולאורך

מלאיםנהיגהימי3:נהיגהימי

מוקדמתבהרשמהאירו4850:למשתתףמחיר

רגילהבהרשמהאירו5250

:כוללהמחיר
בוטיק,פרטיתבקבוצהמשתתפים12←

.ובניסנבה'בזהתעופהשדהאל/מבמיניבוסהעברות←

כוכבים4-5במלונותלילות4←

בכלביוםארוחות3,ערבארוחתההגעהיום:כלכלה←

.בוקרארוחתהחזרהיום,נהיגהיום
(שימושפיעלבמקוםישירותישולם,ואלכוהולייןכולללא)

גורמהבמסעדתארוחה

שמורותחניות←

לרכבאירו5000עדשלמופחתתעצמיתהשתתפות←

הרכבים6בכלנהיגה←

נהיגהמומחי,שוויצרייםבינלאומייםמדריכים2←

ישראלימלווה←

משתתףלכלטיולואוגדןמפה←

רכבבכלקשרמכשירי←

דלק←

במקוםותשלוםבחבילהכלולותאינןהקפההפסקותעלות•

www.drivedreamtravel.com
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שינוייםיתכנו*–*במסעהמשתתפיםהרכבים

Lamborghini–הוראקןלמבורגיני Huracan
סמל . לכל חובב רכבהאולטמטיביהחלום . מיטב התוצרת האיטלקית

החדש למבורגיני מציגים   Huracanה  עם.על-השור מגדיר מחדש מכוניות

אמת המידה למכוניות סופר ספורט יוקרה במגזר  ומגדירים מחדש את

דינמיקה  , חבילת טכנולוגיה חדשנית, הטהור וייחודיעם העיצוב שלו. זה
מציע חוויה ברמה חדשה   Huracanלמבורגיני ,יוצאת דופן ואיכות מעולה

V-10מנוע bhpס "כ602לגמרי עם 
.הילוכים אוטומטי 7

בסרטוןלצפייהכאןלחצו

488GTBFerrariפרארי
בעלת  , החדשה GTB 488פרארי . שנה70מסורת של 

המציע פתרונות טכנולוגיים בלתי  האמצע אחורי V8המנוע 

עם  V8י מנוע "מונעת ע 488GTBפרארי .  מתפשרים

.ליטר3.9ס בנפח "כ661

בסרטוןלצפייהכאןלחצו

קופה/רודסטארAMGGTCמרצדס
היורשת  ,מירוץמכונית היתההראשונה המרצדס

עם : הזאת קדימהאת המורשתשלה נושאתהאחרונה
,  עובר לקטע חדשהמותג,החדשהAMGGTמרצדס  

4מרצדס מנוע . ביותר לחברהספורט ברמה הגבוהה 
.הילוכים7, ס"כtwin-turbo550ליטר 

בסרטוןלצפייהכאןלחצו

NSXהונדה
מהמנועמושגיםשחלקםסוסכוחות580עםהיפנית

.100-למאפסשניות2.9.ההיבדרי

בסרטוןלצפייהכאןלחצו

קררה911פורשה
מביןהנפוץהרכב,קררה911פורשה,הגרמניהאייקון

ומראהוהדינמיותתכונותיואתמשמר,במסעהרכבים

ס"כ420עםלנהיגהמהנהרכב.עשוריםמספרמזה
PDKחדשניתהילוכיםותיבת

בסרטוןלצפייהכאןלחצו

F-Typeיגואר
עםAWDהדגם,מאודמהירה,מושלמתבריטיתמכונית

.נפתחוגגמטורףסאונד

בסרטוןלצפייהכאןלחצו

www.drivedreamtravel.com
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        Sports Cars Driving Tour Registration Formטופס הרשמהעל -מסע מכוניות ספורט

Geneva to Monte Carlo Supercar Rally 15-19 May 2020

במידה ואין  . לאומי-רישיון בין

נא  , לאומי בתוקף-לכם רישיון בין

ניתן לעשות זאת . הוציאו מעודכן

.סי.מ.מברשת 

Second Driverנהג שני  First Driverנהג ראשון 

שם מלא בעברית

כפי שמופיע בדרכוןשם מלא באנגלית

מספר תעודת זהות

מספר דרכון

תוקף דרכון

+(30גיל )תאריך לידה 

נהיגהרשיוןמספר 

*לאומי-נהיגה ביןרשיוןמספר 

נהיגהרשיוןתוקף 

נהיגהרשיוןתאריך הוצאת 
(שנים5מינימום )

מספר טלפון נייד

מספר טלפון נוסף

כתובת דואר אלקטרוני

כתובת מגורים באנגלית

כתובת למשלוח דואר באנגלית

,  החברה הגיאוגרפית: להרשמה

,  03-5639016טלפון ארנברגיוני

03-6244333פקס 
yonia@geotours.comמייל

לפרטים ושאלות דורון שלפר 
doron.schleffer@gmail.com

054-4344045

Apex Leisure Group GmbH | 
Neugutstrasse 16 | 8304 | 
Wallisellen | Switzerland

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

טופס רישום  
4-מ1עמוד 

www.drivedreamtravel.com

mailto:yonia@geotours.co
mailto:yonia@geotours.com
mailto:doron.schleffer@gmail.com
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ה/ת יקר/משתתף

2020מאי 19–יוני 15תאריך . Ultimate Drivesי חברת "נבה למונקו המאורגן ומסופק ע'על ז-ת אלינו למסע מכוניות/ה מצטרף/אנו שמחים שאת

03-6244333או לפקס yonia@geotours.comנא למלא את פרטייך האישיים ולשלוח למייל •

.ברור בתוקף ליום הטיול( לאומי-בין+ישראלי)סריקה ברור של דרכון בתוקף ורישיון נהיגה /נא לצרף צילום•

.  שנים5עם רישיון נהיגה של מעל 30נא לשים לב שאתם מעל גיל •

.עבור חבילת הטיול, על פי הפרוט בהמשך. אירו4850בתוקף הנושא את שם הנהג יחויב בעלות הטיול על סך  כרטיס האשראי לאחר אישור ההזמנה•

.ללא טיסותאירו 4,500עלות של . טיסותכולל •

.התשלומים ישולמו לחברה הגיאוגרפית•

תנאי ביטול

אירו מהעלות הכוללת  של העסקה1940יגרור חיוב של  –שבועות לפני היציאה למסע 8ימים מיום קבלת האישור ועד 14ביטול לאחר •

מהעלות הכוללת של העסקה60%יגרור חיוב של –שבועות לפני היציאה למסע 4-8ביטול של •

מהעלות הכוללת של העסקה80%יגרור חיוב של –שבועות לפני היציאה למסע 2-4ביטול של •

מהעלות הכוללת של העסקה100%יגרור חיוב של –שבועות או פחות לפני היציאה למסע 2ביטול של •

תנאי תשלום
.אירו ממחיר הטיול לאדם1940בעת ההרשמה לטיול תשולם מקדמה בסך •

(.ללא דחיות או תשלומים, חיוב בעת ההרשמה)המקדמה תשולם במזומן •

.2020מרץ 30עד , שבועות לפני מועד היציאה לטיול8יתרת התשלום תשולם עד •

.התשלום יתבצע במטבע בשקלים לפי שער אירו מכירה להעברות והמחאות ביום התשלום•

,  בהעברה בנקאית, א"ניתן לשלם במשרדנו בת•

.תשלומים18תשלומים שווים ללא ריבית בכרטיס אשראי או בעסקת קרדיט  עד 4בפריסה של 

Paymentsת לתשלום   /פרטי הנהג
שם מלא של בעל כרטיס האשראי בעברית

שם מלא של בעל כרטיס האשראי באנגלית

מספר תעודת זהות

מספר כרטיס בלבד

תוקף                  קוד אימות בגב הכרטיס

חתימה
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מחיר הטיול

אירו למשתתף4,850( זוג ברכב וזוג בחדר: )על-מסע מכוניות ספורט

אירו700תוספת עבור לינת יחיד  בחדר זוגי : אופציה

החבילה כוללת

2020מאי 19–מאי 15ימי נהיגה בתאריכים 3/ לילות4/ ימים 5

מ  "ק850-כ. נבה שוויץ וסיומו בניס צרפת'התחלת הטיול בז

F-Typeויגואר NSXהונדה , AMG GTמרצדס , 911פורשה , 488פרארי , למבורגיני: רכבים
רכבים שונים6-נהיגה ב 

.איסוף והחזרת הרכב למלון ומהמלון

מדריך בינלאומי ברכב נפרד בראש השיירה דובר אנגלית

מכשיר קשר בכל רכב

.שירות לאורך כל הטיול. מתוכנת מראשGPS. אוגדן טיול

,  (זוג בחדר)כוכבים 4-5לינה בבתי מלון 

,  ארוחות
דלק

.ת עליי את כל התנאים הרשומים בו/ת כי קראתי את המסמך ואני מקבל/אני מאשר•

.ה בזאת כי כל הפרטים שמסרתי נכונים/הנני מצהיר•

חתימהשם מלאתאריך

אולם במקרים חריגים אנו שומרים לעצמנו את האפשרות לבצע שינויים , הרכבים המתוכננים על פי המצוין מעלה, לגבי הרכבים*

,  או גניבה, כתוצאה מאירועים חריגים כדוגמת נזק המשבית את הרכב( דומה או גבוהה יותר, קטגוריה-לרכב מסוג קלאס)ברכבים 

.י חברת ההשכרה כתוצאה מהתחלפות דגמים"או כתוצאה משוני בדגמי הרכבים המוחזקים ע

טופס רישום  
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הסכם תנאי קבלת הרכבים רכב  

Ultimateמחברתשכוריםהרכבים Drives.חברתעםהסכםפיעלUltimate Drives,שונהלכרטיסעדיפות)בתוקףאשראיכרטיסלמלאעליךחובה

,גניבה,נזק,הרכבעבורביטוח)הרכבלהשכרתהקשורותהנוספותהעלויותכלאתלכסותבכדיהנהגשללשמוהתואם(התשלוםמתבצעבומהכרטיס
('וכותנועהעבירות

בפועלהחיוב,אירועשלבמקרה.(לביטחוןבכרטיסמסגרתתישמרהנסיעהלפניימיםשלושה)אירו5000בגובההיאבכרטיסשתישמרהביטחוןמסגרת

.לעילהרשומההתקרהעדיהיהעצמיתהשתתפותשל

SECURITY GUARANTEE (DEDUCTIBLE)
Security Guarantee amount represents maximum Client's Deductible in a case of Loss, Theft or Damage of a car. Deductible amount of EUR
5,000, will be withheld on each Clients credit card(S) 3 days prior the rental start and will be released back immediately after car return, if
the car is exactly in the same state as at the rental start. In case of damage or theft the deposit will be charged.
.

ת/פרטי הנהג

שישמש כביטחוןכרטיס אשראי בתוקף שם מלא של בעל ה

באנגליתבעברית

מספר כרטיס.ז.ת

חתימהקוד אימות בגב הכרטיסתוקף

חתימת הנהג על הסכם תנאי קבלת רכבים

כתוצאהבפועללטיולליציאהועדההזמנהממעמדשעברבזמןשינוייםייתכנו,זאתעםיחד.ההזמנהובמעמדהחבילהבכתבשהוסכםאתלהבטיחמאמץכלעושיםאנחנו

היציאהלפנישעות24מפחותולאלמשתתףמראשידווחוהשינויים,צפוייםבלתימאירועיםוכתוצאהאוירמזג,בכבישעבודותאוסגוריםכבישים,בכבישיםמשינויים
.טיול/למסע

-קלאסמסוגלרכב)ברכביםשינוייםלבצעהאפשרותאתלעצמנושומריםאנוחריגיםבמקריםאולם,ההזמנהבזמןהמשתתףעבורוישמרויוזמנוהרכבים,הרכביםלגבי

כתוצאהההשכרהחברתי"עהמוחזקיםהרכביםבדגמימשוניכתוצאהאו,גניבהאו,הרכבאתהמשביתנזקכדוגמתחריגיםמאירועיםכתוצאה(יותרגבוההאודומה,קטגוריה
.דגמיםמהתחלפות
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