MASAL DİYARI ALSACE
Basel-Colmar-Riquewihr-Equisheim-Strasbourg-BergheimKayserberg-Obernai
09-13 Mayıs 2019 / 4 gece 5 gün

Ren Nehri ve kolları üzerinde kurulmuş hepsi bir birinden
cezbedici köy ve kasabalar, 170 km lik Şarap Rotası boyunca yem
yeşil doğa ve rengarenk çiçeklerle süslenmiş çocukluğumuzda
masal kitaplarında resimlerini gördüğümüz sivri çatılı kutu kutu
evleri ile dünya çapında nam salmış, Almanya ve Fransa’nın
paylaşamadığı Alsace Bölgesini Harikalar Diyarı olarak
adlandırmak yersiz olmaz.
Birçok savaş geçirmiş olmasına rağmen özgün mimarisinden taviz
vermeyen Alsace bu özelliği ile sanki masallara mekan olmak veya
turistleri cezbetmek için kurulmuş bir film platosunu andırıyor.
Küçücük şehirleri gezerken her metrede fotoğraf çekme arzunuzu
arttıracak evler, rotanızdan çıkartacak şirin sokaklar, minik
pastahane ve kafelerden gelecek kışkırtıcı kokular sizi büyülemek
için sabırsızlanıyor…

1.Gün / 09 Mayıs 2019 Perşembe

İstanbul – Basel-Riquiwihr-Equisheim-Colmar

İstanbul Havalimanı SIRADIŞI KITALAR kontuarı önünde saat 06:00’da buluşma . Pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından Türk
Havayolları’nın TK1923 sefer sayılı uçuşu ile saat 08:15’de Basel’e hareket. Yerel saat ile 10:25’de varışımıza istinaden bizi
bekleyen özel aracımız ile Riquiwihr’e transfer oluyoruz. Yaklaşık 1 saat’lik yolculuğumuzun ardından Riquiwihr’e varıyoruz
ve günlük turumuza başlıyoruz.
Yerel bir restoranda alacağımız öğle yemeğimizin ardından enfes bir Alsace kasabası ve "Şarap Yolu"nun incisi olan
Riquewihr’i yürüyerek keşfetmeye başlıyoruz. 16. yy’da Riesling şaraplarının sayesinde zengin olan Riquewihr’in eski evleri,
sokakları ve surları hala ilk günkü ihtişamını korumaktadır. Gezintinin ardından, “Fransa’nın en güzel köyleri” etiketini taşıyan
çiçek diyarı Eguisheim’a hareket ediyoruz. 1989’den beri ulusal çiçeklendirme yarışmasının Büyük Ödülüne sahip ve Avrupa
çapındaki yarışlarında derece alan köyü geziyoruz. Gezimiz sonrasında Colmar’a dönüş. Otele yerleşme ve dinlenmek için
biraz vakit geçirdikten sonra istediğiniz gibi dolaşabilmeniz ve alış veriş yapabilmeniz için masal görünümlü tarihi şehirde
serbest zaman.
Geceleme 5*Château Hôtel d’Isenbourg şato konseptli otelimizde.

2.Gün / 10 Mayıs 2019 Cuma

Colmar-Bergheim-Kayserberg-Strasbourg

Sabah kahvaltı sonrasında Colmar turumuza başlıyoruz. Belediye binası, Eski Gümrük Meydanı ve Binası, Pfister evi, Aziz
Martin Katedrali ve Küçük Venedik anlamına gelen “Petite Venise” semti göreceğimiz yerler arasındadır. Colmar IX.cu
yüzyıllara dayanan zengin bir kültürel mirasa sahip. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun kurucusu Charlemagne (Karolus
Magnus) ve diğer Karolenj krallarının bir sayfiye yeri olmakla birlikte Colmar, ressam Martin Schongauer (1445-1491),
Matthias Grünewald (XVI.ci yy.), dünyaca meşhur Özgürlük Heykeli’nin mimarı heykeltıraş Auguste Bartholdi (1834-1904),
“Hansi” olarak tanınan yazar, suluboya ressamı ve karikatürist Jean-Jacques Waltz (1872-1951) gibi ünlü sanatçıların doğum
yeridir. Meşhur sanatçı Bartholdi'nin doğduğu evde bulunan Müzesini gezdikten sonra, yerel bir restoranda öğle yemeğimizi
alıyoruz.
Şarap yolunun tam ortalarında yer alan ve olağanüstü bir konuma sahip Haut Koenigsbourg şatosunı gezmek için hareket
ediyoruz. Ormanlarla çevrili Haut Koenigsbourg şatosu Alsace vadisine hakim 700 metrelik bir dağın tepesinde
konuşlanmıştır. 12. yy’da Hohenstaufen ailesi tarafından inşa edilen şato XV.ci yy’da Habsbourg’lara geçer. 1633’ten sonra
terk edilen şato 1899’da Selestat şehri tarafından Alman İmparator Wilhelm II von Hohenzollern’e hediye edildikten sonra
mimar Bodo Ebhardt dev bir restorasyonu üstlenir. Şato’yu yerel rehber eşliğinde gezdikten sonra, "Şarap Yolu"nun şirin bir
kasabası olan Bergheim’e doğru yola devam ediyoruz. Köydeki kısa gezintimizin ardından yerel bir restoranda öğle
yemeğimizi aldıktan sonra, bağların ortasındaki Ortaçağ görünümlü Kayserberg’e doğru yola devam ediyoruz. Bir dönem
Afrika’daki Lambarene yerlileriyle beraber yaşayan Teolog, filozof, müzisyen, doktor ve Nobel Barış Ödüllü Albert
Schweitzer'in 1875’te doğdu bu şehri geziyoruz. Akşam yemeği ve dinlenme için serbest zaman.
Geceleme 5*Château Hôtel d’Isenbourg otelde.

3.Gün / 11 Mayıs 2019 Cumartesi

Strasbourg

Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Ren nehrinin oluşturduğu Fransa-Almanya sınırında yer alan Alsace’ın en
önemli şehri ve Brüksel’den sonra Avrupa Birliği'nin ikinci başkenti olan Strasbourg’a hareket etmek üzere otelden
ayrılıyoruz.
Yaklaşık 1 sa 15 dk sonra Strasbourg’a varıyor ve turumuza başlıyoruz. Önce yürüyerek UNESCO tarafından Dünya
Mirası Listesi’ne alınan “Grande Ile” in yürüyerek keşfine çıkıyoruz. Ortaçağ ve Rönesans dönemine ait muhteşem yarı ahşap
evleri görüp, gotik mimarinin bir şaheseri olan Notre Dame Katedrali'ni ve Petite France bölgesini geziyoruz. Daha sonra Ren
nehri'nin bir kolu olan ve Grande Ile’i çevrileyen İll nehrinin çizdiği kanallar üzerinde bir tekne turu yapıyoruz. Gezi sırasında
Rohan Sarayı, Petite France semti, üstü kapalı köprü, Derici semti, görkemli sivil ve dinî yapılar, 1870-1918 yıllar arasında
inşa edilen Alman semti, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Mahkemesi modern binaları göreceğimiz
yerler arasındadır. Öğle yemeğimizi yerel bir restoranda alıyoruz.
Strasbourg; tarihi ve kültürel miraslarının zenginliği ile tanınan, bir çok ünlü filozof ve bilim adamına da ev sahipliği yapmış,
Gutenberg matbaayı burada icat etmiş, Rouget de Lisle de 1792'de Fransa milli marşı La Marseillaise’i burada bestelemiş,
hümanizmin babası olarak anılan Hollandalı filozof Erasmus ve Alman yazar Goethe hayatlarının bir kısmını Strasbourg’da
geçirmişlerdir. Akşam yemeği ve dinlenme için serbest zaman. Geceleme 4* L’Hôtel de l’Europe Strasbourg otelde.
4.Gün / 12 Mayıs 2019 Pazar

Strasbourg-Obernai

Sabah kahvaltımızın ardından, Alsace "Şarap Yolu" nun kuzeyinde bulunan ve çok renkli çatıları, çiçeklerle süslü küçük
sokakları, tabelaları, pazar meydanı, surları ile Alsace’ın bir sentezi olan Strazburg kentine 25 kilometre uzaklıktaki
nefis bir Ortaçağ yerleşimi olan Obernai’ye hareket ediyoruz. Bağların arasından geçerek Obernai’ye varıyoruz.
Obernai kasabasında bir gezintiden sonra, Dambah La Ville’de, Hauller ailesinin malikanesinde mola veriyor ve
Kougelhof veya Bretzel eşliğinde malikaneyi geziyor ve şaraplarının tadımını yapıyoruz. Yerel bir restoranda
alacağımız öğle yemeğinin ardından Strasbourg’a geri dönüyoruz. Akşam yemeği ve dinlenme için serbest zaman.

Geceleme 4* L’Hôtel de l’Europe Strasbourg otelde.
5.Gün / 13 Mayıs 2019 / Pazartesi

Basel-İstanbul

Sabah kahvaltımızın ardından otelden çıkış işlemlerimizi tamaladıktan sonra havalimanı transferimize kadar ( yaklaşık saat
14:00) siz değerli misafirlerimiz son alışverişleriniz için serbest olarak gezebilirsiniz. Saat 14:00’de uçuşumuz için Basel’e
hareket ediyoruz. TK 1926 sefer sayılı uçuşu ile saat 18:05’de Basel’den İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 22:05’de İstanbul’a
varış.

Uçuş Detayları
09 Mayıs 2019

TK1923

Istanbul

13 Mayıs 2019

TK 1926 Basel

08:15 (kalkış) – Basel 10:20 (varış) – 3 sa 5 dk
18:15 (kalkış) – Istanbul 22:10 (varış) – 2 sa 55 dk

ÜCRETLER:

İki kişilik odada kişi başı
Tek kişi konaklama

: 1.560.- EURO
: 1.850.- EURO

Dahil Olan Hizmetler:
➢ 1 gece 5*Château Hôtel d’Isenbourg şato konseptli otelde oda + kahvaltı konaklama
➢ 2 gece 4*L’Hôtel de l’Europe Strasbourg otelde oda + kahvaltı konaklama
➢ Özel araç ile programda belirtilen tüm tur ve transferler
➢ Profesyonel Türk rehber eşliğinde tüm geziler
➢ İstanbul –Basel- İstanbul ekonomi sınıfı uçak biletleri
➢ Tüm öğle yemekleri
➢ Programda belirtilen tüm müze ve ören yerleri giriş ücretleri
➢ Seyahat, kaza ve iptal sigortası
➢ Gezi boyunca rehber kulaklık sistemi
➢ Yurt dışı çıkış harcı

Dahil Olmayan Hizmetler:
➢
➢
➢
➢
➢

Programda belirtilmeyen geziler ve yemekler,
Öğle yemeklerinde alınacak olan içecekler,
Şahsi harcamalar
Schengen vize ücreti
Programda belirtilmeyen geziler

