SIRADIŞI
ROMANTİK ROTA-ALMANYA
18-22 Eylül 2019 / 4 Gece – 5 Gün
Nürnberg-Würzburg-Rothenburg-NördlingenAugsburg-Landesberg-Schwangau-Füssen-Münih

Almanların tarih ve kültürlerini nasıl koruyup kolladıklarının en güzel örneği olan bu rota üzerinde
yemyeşil doğa, göller ve kartpostalları aratmayacak manzaraların yanı sıra, Ortaçağ’ı tam anlamıyla
yansıtan kasabaları, kiliseleri ve sanki masal diyarlarından kopup gelmiş şatoları görme fırsatımız
olacak.

1. Gün 18 Eylül 2019 – Çarşamba
İstanbul – Nürnberg - Würzburg
İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde saat 06:30’da buluştuktan sonra bilet ve bagaj
işlemlerimizin ardından TK1503 tarifeli seferi ile saat 08:30’da Nürnberg’e hareket ediyoruz. Yerel
saat ile 10:25’de Nürnberg’e varıyoruz. Gümrük işlemlerinin ardından Nürnberg şehir turumuza
başlıyoruz. Şehir turumuzda göreceğimiz yerler arasında Kaiserburg kalesi, Nazi dökümantasyon
merkezi, Altstadt bulunuyor. Yerel restoranda alacağımız öğle yemeğinin ardından Romantik Yol’un
başlangıç noktası olan Würzburg’e geçiyoruz. Üniversite kenti olmasının getirdiği canlılık, mimarisi,
sanatı ve şarabıyla, bu güzergahla ideal bir tanışma kenti Würzburg. Kentin en muhteşem yapısı, bir
kısmı mucizevi olarak bombalamadan zarar görmeyen Residenz, Marienberg Kalesi, Altstadt, Alte
Mainbrück köprüsünüde gezip göreceğimiz yerler arasında. Turumuz sonrasında Würzburg’da
konaklayacak olduğumuz otelimize transfer, dinlenme için serbest zaman. Geceleme otelimizde.

2. Gün 19 Eylül 2019 – Perşembe

Rothenburg-Dinkelsbühl

Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrasında check out işlemlerimizi yaparak otelden ayrılıyor ve bir
sonraki rotamız olan Rothenburg’a doğru hareket ediyoruz. Şehre girdiğimizde adeta bambaşka bir
zaman dilimine geçmiş oluyorsunuz zira çevredeki herşey 14. ve 15. yy’dan kalma orijinal hallerinde.
St.Jakobs Kilisesi, Marktplatz, Belediye Binası, suyu dağlardan gelen St.George çeşmesi. Yerel restoranda
alacağımız öğle yemeği sonrası turumuza devam ediyoruz. Daha sonra konaklayacağımız otelimize
transfer ve serbest zaman. Geceleme Meiser’deki otelimizde.
3. Gün 20 Eylül 2019 – Cuma

Nördlingen-Augsburg

Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından gezimize başlamak üzere otelden ayrılıyoruz. Diğer
Romantik Yol şehirlerine göre daha az turistik bir şehir olan Nördlingen kale duvarlarının günümüze kadar
korunduğu nadir Orta Çağ şehirlerinden biri. Gezeceğimiz yerleden birisi olan şehirdeki Rieskrater
Müzesi’nde kraterlerin oluşumu, dünyaya şiddetli çarpmasının etkileri ile ilgili sunumlar, fosiller, taşlar ve
NASA’nın araştırmalarıyla Apollo 16’nın aydan getirdiği ay taşı sergilenmekte.Nördlingen’in merkezinde
bulunan St Georgkirche şehrin en önemli yapısı. Yerel restoranda alacağımız öğle yemeğinin ardından
rotamızı Augsburg’a çevriyoruz. Güney Almanya'nın Bavyera Bölgesi'nde, Romantik Yol boyunca uzanan
en büyük şehir. Başlıca görülecek yerler Rathaus (belediye binası) ile onun Altın Salonu, Perlach Kalesi ve
Katedrali. Geceleme Augsburg’daki otelimizde.
4. Gün 21 Eylül 2019 – Cumartesi

Landsberg am Lech - Füssen-Schwangau

Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından Füssen bölgesine geçmek üzere check out yaparak
otelimizden ayrılıyoruz. İlk durağımız Landsberg… 20. yüzyılda Landsberg, Adolf Hitler’in gözaltına alındığı
yer olması nedeniyle şöhret kazanmış ve bu nedenle de, Ulusal Sosyalistlerin iktidara gelmesiyle kasaba bir
hac yeri olmuştur. Öğle yemeğimizi yerel bir restorand aldıktan sonra Schwangau’ya doğru yola devam
ediyoruz. Adı, buraya her yıl milyonlarca turist çeken iki şatoya (Hohenschwangau ve Neuschwanstein
Şatosu) ev sahipliği yapıyor olması ile duyulan Schwangau yan yana ya da bakış açınıza göre tek göl gibi
duran Alp ve Kuğu Gölleri ile de daha da güzelleşiyor gözlerinizin önündeki manzarayla. Nefes kesici bu iki
şatoyu gezerek , turumuzun sonunda dinlenme ve serbest zaman için Füssen’deki otelimize gidiyoruz.
Geceleme Füssen’deki otelimizde.

5. Gün 22 Eylül 2019 – Pazar

Füssen-Münih-İstanbul

Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından dönüş yoluna geçmek üzere otelden ayrılıyoruz ve Münih’e
hareket ediyoruz. Almanya’nın Berlin ve Hamburg’dan sonra ülkenin en büyük 3. şehri olan Münih‘te
gezecegimiz yerler arasinda Marienplatz, Neues Rathaus, Frauen Kirche, Maxilimililanstrasse,
Nymphenburg Sarayi, BMW Müzesi, Olympia Park, Olympiaturm olacak. Serbest alınacak öğle yemeği
sonrasında Münih Havalimanına transfer oluyoruz. TK 1636 Tarifeli seferi ile 18:25’de İstanbul’a hareket
ediyoruz. Yerel saat ile 22:05’de İstanbul’a varıyoruz.

UÇUŞ BİLGİLERİ
18 Eylül 2019
22 Eylül 2019

TK 1503
TK 1636

İstanbul 08:30 (Kalkış)
Münih 18:30 (Kalkış)

ÜCRET BİLGİSİ
Kişi başı ücret
Tek kişi konaklama ücreti

: 1.950.- Euro
: 2.350- Euro

Nürnberg
İstanbul

10:20 (Varış) 2s 50dk
22:05 (Varış) 2s 35dk

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 gece 4* Steinburg Hotel veya benzerinde oda kahvaltı konaklama
1 gece 4* Meiser Vital-Hotel veya benzerinde oda kahvaltı konaklama
1 gece 4* Steigenberger Drei Mohren Hotel veya benzerinde oda kahvaltı konaklama
1 gece 4* Luitpold Park Hotel veya benzerinde oda kahvaltı konaklama
THY Ekonomi sınıfı ISTANBUL-NURNBERG / MÜNİH-İSTANBUL uçak bileti
Profesyonel Türkçe rehber eşliğinde tüm geziler
Programda belirtilen tüm yerlerin giriş ücretleri
Seyahat, kaza, iptal sigortası
4 Öğle yemeği
Özel araçla tüm transferler
Yerel rehberlik
Yurt dışı çıkış harcı

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
•
•
•
•

Vize (Schengen) ücreti
Özel harcamalar
Programda belirtilmeyen tüm turlar
Yemekler alınacak içecekler

