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 סיור מקצועי

 9/2017תערוכת פרנקפורט 

  ימים מלאים4-  17.9-14.9יציאה : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

67th International Motor Show 2017 in Frankfurt 

24/09/2017-14/09/2017 

 2017ביקור בתערוכת הרכב הגדולה בעולם, פרנקפורט 
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 גרמניה  -אביב -:  תליום ה'  941. -1יום מספר 

עיר מרתקת הנחשבת למרכז המדעי של גרמניה.  (Darmstadt) נצא לדרמשטדט עם ההגעה  טיסה תל אביב גרמניה ,
-הנראה את בעיר אוניברסיטה ידועה ומרכז העיר שוקק חיים ומלא מסעדות, ברים ובתי קפה ויש בו חנויות רבות. 

Waldspirale  ,בגרמנית(, קומפלקס מגורים צבעוני בצורת ספירלה שנראה כאילו יצא מתוך סיפור )ספירלת היער
עיר נוספת במכלול הערים הרומנטיות  נטייל במרכז העתיק היפה שלה  –נמשיך להיידלברג ילדים. מתנועת האר נובו, 

 . לינה באזור  ניסע למלוננו,  בסיום

 ינות בדרך הרומנטית  יום שכולו יופי בערים הרומנטיות דרך שתי  פנ -: פרנקפורט ו'יום  -  951.  -2יום מספר 

יום טיול מרתק בדרך הרומנטית, ניסע לעבר העיר היפיפייה וירצבורג מבין הידועות והיפות בדרך הרומנטית. נראה את 
ך בדרך כנסיית מרייאן, כיכר השוק, ארמון העיר על הגנים היפים שבו, הגשר על נהר המיין, המצודה ועוד... משם נמשי

עיר  –עיירות קטנות על נהר הטאובר לעבר אחת מהערים היפות והשמורות בדרך הרומנטית,  רוטנבורג אוב טאובר 
היסטוריים שעדיין מוקפת חומה מימי הביניים,  נראה את כיכרותיה, המבנים המיוחדים שבה, כיכר השוק על המבנים ה

 נחזור למלוננו. , בסיום ועוד  שלה, בית העירייה היפה

  IAA FRANKFURTתערוכת רכב  –פרנקפורט : יום שבת   961. 3ום מספר י

)בימי  המקומי בשוקביקור קל נבקר מס , במידה ויתאפשר פרנקפורט  –ניסע למרכז התערוכות לאחריה ארוחת בוקר 
בסיום נחזור , פרנקפורטב הגדולה ביקור בתערוכת הרכב  ל,את היום נקדיש  Frankfurt Flea Market),שבת( 

  למלוננו .
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 פרנקפורט .  – יום א'  9.71  4יום מספר 

, מרכז ההיסטורי של פרנקפורטסיור בעיר פרנקפורט על אתריה המרכזיים, נבקר בל נארוז חפצנו ונצא ,ארוחת בוקר
על נהר המיין , משם נצא לעבר שדה התעופה ונטוס חזרה הרומברג, נראה את קתדרלת ברטולומאוס,  נצא לשייט 

 לארץ . 

 טיסות מתוכננות : עם לופטנזה לפרנקפורט :

 

  1  LH 691 S 14SEP 4 TLVFRA DK1  0450 0820  14SEP  E  0 321 M  

                                                                 

  2  LH 690 W 17SEP 7 FRATLV DK1 1800 

2300  17SEP  E  0                   
 הנסיעה כוללת :

 אחרות ליעד לפי זמינות(  בינלאומיותטיסות או /טיסות כפי המוצע  -דוגמא)  טיסות בינלאומיות

 ת תיירות טובהברמ ון מל

 על בסיס ארוחת בוקר 

 לביצוע התוכנית אוטובוס 

 בפרנקפורט  )שעה( שייט

  מדריך ישראלי שמכיר את המסלול

 כוללת התוכנית  –ל מה שלא מופיע תחת הכותרת כ

 ליוםלאדם יורו   4טיפ למדריך הישראלי 

------------------------------------------------------ 

 יורו.  9911: מחיר  על בסיס ארוחת בוקר 

  81-26.7.ויתקיים החל מתאריך  )בשבוע הקרוב (  ידיהינו מ רישום להשתלמות 
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