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 בעלות הילוך ידני לאורך רחובות ברלין טראבן נהיגה במכוניות  - טרבי ספארי 

 ביקור וסיור מודרך במפעלי הרכב וולפסבורג  - עיר המכוניות- Autostadt Wolfsburg 

  אופנועיBMW -  ביקור וסיור מודרך  במרכז-BMW Motorcycle factory berlin   בו נצפה 

 בתהליך הרכבה של אופנועים                                 

 ברלין  מרצדס בביקור במוזיאון ומרכז  - עולם המרצדס 

 ועוד: 
  משם תפתח תצפית מרהיבה על ברלין – לבניין הרייכסטאגכניסה. 

 שייט על נהר השפריי. 

 סוני -  פלאץ פוטצדאמר - היהודית האנדרטה -  ברנדנבורג שער - האופרה כיכר - פלאץ אלכסנדר 

הרובע  - הופה האקשה – צ'רלי פוינט צ'ק – ברלין חומת - גלרי סייד איסט – זנדרמרקט כיכר – סנטר

 היהודי לשעבר. 

 מדריך ישראלי.  

  .אוטובוס צמוד לביצוע התוכנית 

  כדוגמת של ברלין  יוכלו הנוסעים ליהנות באופן חופשי ועצמאי מחיי הלילה הענפים בערבים 

  .אייריש פאב וכד'כמו: פאבים  , מקסימיליאן ,: מאטריקס, פליקסמומועדונים כ

 

 :ההשתלמות אינה כוללת

  ביטוח רפואי וביטוח מטען 

  טיפ למדריך הישראלי 

 כל מה שלא מופיע תחת הכותרת התכנית כוללת 

 

 על בסיס ארוחת בוקר*  4מלונות  -  מחיר לאדם בחדר זוגי -יורו  1711

 משתלמים 25 - מינימום משתתפים

 ניתן לצרף בנות זוג

 דרוש רישיון נהיגה

 

 



 

 

 

 טיסות בגין לוח קלים בתוכנית  יתכנו שינויים  הערה:

 כנית ההשתלמותת

   תל אביב ברלין  – 1יום מס' 

איסט  ,גשר אוברבאום : פנורמי באתריה המרכזיים של העיר נערוך סיור טיסה תל אביב, ברלין, אחרי הנחיתה

הגלריות הפתוחות הגדולות בעולם, נמשיך אחת שריד החומה הגדול ביותר שנותר מחומת ברלין -סייד גאלרי 

אי  הקתדרלה,אונטר דאן לינדן השדרות המרכזיות שהיוו את לב ליבה של ברלין המזרחית, נראה את דרך 

בבל פלאץ שבה הציב מיכה אולמן את הספרייה הריקה זכר לשריפת הספרים  - כיכר האופרה, המוזיאונים

נראה את בניין הרייכסטאג, את האנדרטה היהודית  ברנדנבורג,משם נמשיך אל עבר שער . 1933במאי 

  לינה ברלין.   בסיום נגיע למלוננו,בברלין, 

 

  , ביקור ברייכסטאג ברלין היהודית - 2יום מס' 

 -לשעבר רובע היהודיב, בית הכנסת הגדולבאתרי היהודים של העיר: לאחר ארוחת הבוקר נצא לבקר 

, בית הספר הראשון להשכלה, היהודי עם אנדרטה לזכר השואהבית הקברות שרידי  ,ההקאשה הופה

בשדרות קודאם ולאחר מכן נבלה , הרייכסטאגניכנס לבניין , אחר ארוחת הצהריים. הבית החסר

 .לינה ברלין ,בסיום נשוב למלוננוהק,ד,ווה  אירופה סנטר, , שאנז אליזה של ברלין המערבית -, ההמערביות



 

 

 

 עיר המכוניות -אוטוטשטאט  -ברלין   - 3יום מס' 

של  לביקור במפעל הגדול בעולם עיר המכונית בוולפסבורג,– (AutoStadt ) נסיעה ל אוטושטאט

דונם. זהו מטה פולקסווגן, קונצרן  62-, בפארק המשתרע על שטח של כ2000שנפתח בשנת  ,פולקסווגן

הרכב השני בגודלו בעולם בייצור רכב, שבבעלותו גם מותגי הרכב אודי, סיאט, סקודה, בנטלי, בוגאטי, 

של  גולת הכותרת היא, סיור במפעל הייצור הגדולוסקניה ואופנועי דוקאטי.  MAN למבורגיני, משאיות

פולקסווגן נוסעים ברכבת שקופה בין אחד מפסי הייצור. המפעל נחשב אחד ממפעלי הרכב הגדולים ביותר 

אלף מכוניות יוצאות את המפעל כל  800-. למעלה מרובוטים 1,140 -אלף עובדים, ו 23בעולם מועסקים בו 

נעצור באחד ממרכזי הקניות נחזור לברלין  במידה ויתאפשר  בכל יום. חלקן נשלחות גם לישראל, 2,600-שנה וכ

 לינה ברלין נשוב למלון.  מים של ברלין הפריימארק, בסיום המפורס

 

  נהיגה במכוניות טראבן , צ'ק פוינט צארלי  -  BMV Motorcycle –   4' יום מס

בסיור מודרך  שנערוך   BMV planet  יצור והרכבת אופנועים  נצא את ברלין לביקור במפעל אחר ארוחת הבוקר

ניסע למרכז העיר נבקר בציק פוינט צארלי ולאחריה נצא אופנועים , בסיום  הרכבתבמקום  נצפה בתהליך 

  .ברחובותיה של ברלין לחוויית נהיגה במכוניות טראבן 



 

 

 

 , תל אביב, שייטמוזיאון מרצדס –  5יום מס' 

 נמשיך  לאחריו נשלים את ביקורינו באתרי העיר,, שבברליןביקור במוזיאון מרצדס את הבוקר נפתח ב

 בברלין בה כל עבודת שוקולד היא יצירת אומנות,  ניכנס לחנות השוקולד המפורסמת , מארקט-כיכר זאנדרל

 Fassbender &  Rausch  זמן חופשי נהנה מ , לוח טיסותזמן הנותר ועל פי ב, נשוט על נהר השפריי

 .יעה לעבר נמל התעופה והמראה לארץנסלהשלמת קניות וטיול עצמי 

 

 

 

  

 

 

 

 


