
 
 

 

1.GÜN        |  (13 Mart 2023)    İSTANBUL – LYON – TORİNO 

Yeni Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde rehberinizle buluşma sonrası Türk Hava Yolları 
kontuarından gerçekleştireceğiniz bagaj ve bilet işlemlerinizin ardından, Türk Hava Yolları tarifeli 

seferi ile Lyon’a hareket. Varışımızın ardından Torino şehrine doğru hareket ediyoruz. Alpler ile 
çevrili olan Po Nehri'nin sol kıyısında konumlanan Kuzey İtalya’da bulunan Torino, Alpler’in 
başkenti ve İtalya’nın otomobil başkenti olarak ifade edilmektedir. Şehir turu esnasında Po Nehri, 

Palazzo Reale, Piazza Castello, San Lorenzo Kilisesi ve Via Po ve Via Roma panoramik gezi 
sırasında göreceğimiz önemli yerler arasındadır. Tur bitiminde otelimize hareket ediyoruz. Oda 
dağılımı ve dinlenme için serbest zaman. Konaklama otelimizde. 

Uçuş No: TK1807 (Türk Havayolları) - Kalkış: Istanbul - Tarih: 13 Mayıs 2023 - 

Saat: 07:10 - Varış: Lyon - Tarih: 13 Mayıs 2023 - Saat: 09:35 

2.GÜN        |  (14 Mart 2023)    TORİNO – MİLANO 

Güne otelde alacağımız kahvaltı ile başladıktan sonra ticaret ve modanın başkenti olarak kabul 
gören Milano şehrine transfer oluyoruz. Varışımızı takiben gerçekleştirilecek panoramik Milano 
şehir turumuzda; şehrin simgesi olarak kabul edilen Duomo Katedrali, Galleria, Scala Meydanı ve 

La Fortezza görülecek yerler arasındadır. Ardından alışveriş için serbest zaman. Sonrasında 
otelimize transfer oluyoruz. Konaklama otelimizde. 

3.GÜN        |  (15 Mart 2023)    MİLANO 

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Como & Lugano Gezisi için hareket ediyoruz. Gezimize 

öncelikle İtalya’nın en büyük üçüncü gölü olması özelliği ile Como Gölü’nden başlayacağız. Alpler’in 
eteklerinde bulunan buzul kökenli bu göl “Y” harfine veya lades kemiğine benzetilerek yıl boyunca 
oldukça fazla turiste ev sahipliği yapmaktadır. Yeşil ve mavinin buluştuğu bu doğa harikası Como 

Gölü’nün etrafında kısa bir gezinti yaparak fotoğraf molası veriyoruz. Şirin kasabalarıyla ünlü bu 
şehirde Como ve Lecco kasabaları, Piazza Cavour ve XIV. yy.’'dan kalma Duoma göreceğimiz yerler 
arasındadır. Turumuzun ardından Lugano’ya hareket ediyoruz. İsviçre sınırları içerisinde yer alan 

doğa harikası ve eşsiz manzarası ile bizi kendine hayran bırakacak Lugano Gölü etrafında panoramik 
gezimizi yaparak fotoğraf molası veriyoruz. Tur bitiminde otelimize transferimiz gerçekleşecek. 
Sonrasında serbest zaman. Konaklama otelimizde. 

4.GÜN        |  (16 Mart 2023)    MİLANO – ZÜRİH  

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından günün ilk gezisi Vaduz. Avrupa’nın en zengin 

ülkelerinden biri olan Liechtentein’ın başkentinde gerçekleştireceğimiz gezimizde, masallardaki gibi 
görünüme sahip XII. yy.’da inşa edilmiş Vaduz Kalesi ve Şatosu, şehrin en önemli müzeleri, 
parlamento binası, hediyelik eşya dükkânları, restoran ve kafelerinin yer aldığı Stadtle Caddesi’ni 

görüyoruz. Ardından Vaduz’dan ayrılıp Zürih şehrine hareket ediyoruz. Varışımızı takiben 
gerçekleştirilecek panoramik şehir turumuzda Fraumünster Kilisesi, Grossmunster Kilisesi, İsviçre 
Ulusal Müzesi, Opera Binası, Zürih Gölü, Saat Kulesi, Eski Lonca Evleri, Zurich Altstadt (Eski Şehir) 

ve dünyaca ünlü mağazalarla çevrelenmiş hareketli ve renkli bir havası olan Bahnhofstrasse Caddesi 
görülecek yerler arasındadır. Tur bitiminde otelimize transfer oluyoruz. Ardından serbest zaman. 
Konaklama otelimizde. 

 

 



 
 

 

 

5.GÜN        |  (17 Mart 2023)    ZÜRİH – FREIBURG – BASEL – MULHOUSE  

Güne otelde alacağımız kahvaltı ile başladıktan sonra Basel gezisi için yola çıkıyoruz. Varışı takiben 

panoramik şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Basel, dar sokakların açıldığı meydanların, çiçeklerle 
bezenmiş balkonların olduğu binalarıyla sizi büyüleyecek. Şehrin en eski yerleşim merkezi Altstadt, 
Rönesans pencereleri ve altın çanla süslenen belediye binası, 500 yıllık kırmızı binasıyla Marktplatz, 

Fransa, İsviçre ve Almanya’yı olduğunuz yerden izleyebileceğiniz muazzam bir manzara 
Dreilaendereck, dokuz ayrı mekanik çeşmenin olduğu bu yapı Tinguely-Brunnen, 1226 yılında Rhein 
Nehri üzerine yapılmış şehrin en iyi manzarasına sahip tarihi merkezi orta köprü Mittlere 

Rheinbrücke ve Rhein Nehri’nin batı kesimi küçük Basel, kırmızı kumtaşı rengiyle şehrin simgesi 
Munster Katedrali panoramik turumuz esnasında görülecek yerler arasındadır. Ardından Freiburg 
gezisi için hareket ediyoruz. Gezimizde, “Bächle“ yani yolların kenarında yer alan toplam uzunluğu 

15,5 km ile tüm eski şehri kaplayan küçük kanalcıklar, 116 metre yüksekliğindeki kulesiyle nerede 
olursanız olun görebileceğiniz Freiburger Münster (Katedral), şehirde sizi en çok şaşırtacak dünya 
mutfağından farklı çeşitlerde yemeğin bulunduğu bir cennet Markthalle (Kapalı Pazar), büyük 

meydan Münsterplatz, eski ve yeni belediye binaları Rathausplatz, üzerinde pek çok hediyelik eşya 
dükkanı, mağaza zinciri, kafe ve restoranın olduğu Kaiser Joseph Caddesi, şehrin buluşma noktası 
Augustiner Platz, şehirde sakinliği sevenlerin meydanı Adelhauser Platz, şehrin en keyifli kafe ve 

bahçelerini görebileceğiniz Gerberau görülecek yerler arasındadır. Ardından Mulhouse gezisi için 
hareket ediyoruz. Strasbourg’tan sonra Alsace bölgesinin en büyük ikinci şehri olan Almanya ve 
İsviçre sınırı yakınındaki şehirde gerçekleştireceğimiz gezimizde; XIX. yy. ortalarında oluşturulan ve 

birçok sanayi kentinde işçi mahallelerine ilham veren İşçi Mahallesi, Nouveau Quartier'de yer alan 
ve yine XIX. yy.’da yapılmış Place de la Bourse ve Société Industrielle de Mulhouse binası, Jean-
Baptiste Schacre tarafından 1859–1869 yılları arasında yaptırılan Saint-Steffen Kalvinist Tapınağı 

görülecek yerler arasındadır. Turumuzu sonlandırdıktan sonra otelimize transfer oluyoruz ve 
sonrasında serbest zaman. Konaklama otelimizde. 

6.GÜN        |  (18 Mart 2023)    MULHOUSE  

Otelde alacağımız kahvaltı ile güne başlıyoruz. Ardından Alsace Harikaları Colmar & Strasbourg 
Gezisi için hareket ediyoruz. İlk olarak masal diyarı Colmar kentine geçecek, Eski Gümrük Binası, 

Pfister Evi ve Ren Nehri etrafındaki rengârenk evler ile şehrin en ünlü bölgesi Petite Venise (Küçük 
Venedik) göreceğiz. Ren Nehri ve kanallarının çevrelediği eşsiz ortamda hem damak zevkinize göre 
birçok lezzetli yiyecekler hem de birçok hediyelik eşya alma imkânı bulacaksınız. Gezimizin bir 

sonraki durağı Alsace bölgesinin üzüm bağları ile çevrili, çiçekli balkonları, kendine has sıra sıra 
dükkânları, araba girmeyen parke döşeli yolları, 2. Dünya savaşından bir şekilde yara almadan 
kurtulmuş binaları ve şirin kafeleri ile ünlü; içinde şehrin hikayesini belgeleri ile günümüze taşıyan 

Dolder Müzesi’nin de yer aldığı kulesi ile Grimm masallarını aratmayan Riquewihr. Alsace bölgesinin 
en fazla ziyaret edilen köyü olan Riquewhir, yaklaşık 1100 kişilik nüfusu ve etrafını saran üzüm 

bağları ile bölgenin incisi konumunda. Her sene Eylül ayı ortalarından itibaren başlayan Bağbozumu 
festivallerinin cazibesini arttırdığı Riquewhir, tipik Alman mimarisi yarı ahşap pastel tonlu ve çiçekler 
ile süslenmiş evleri, şehrin giriş kapısından yukarı doğru hafif meyilli giden bir Arnavut kaldırımlı ana 

caddenin ‘’Grand Rue’’ etrafını süslüyor. Buradaki gezimizi tamamladıktan sonra Strasbourg’a 
hareket ediyoruz. Avrupa Birliği’nin Brüksel’den sonraki ikinci önemli şehrindeyiz. Tarihi ve kültürel 
olarak oldukça zengin; Gutenberg’in Rouget de Lisle'in, Hollandalı filozof Erasmus ve Alman yazar 

Goethe’nin kenti. Strasbourg’un tarihi şehir merkezi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki “Grande 
Ile” bölgesinde. Şehir turunda göreceğimiz Notre Dame Katedrali ve diğer yerlerin çoğu nehirle 
çevrili bir ada içinde. Bu adanın güneybatısında ise Strasbourg'un en güzel ve ilginç semti olan Küçük 

Fransa (La Petite France) bulunur. Burası nehirlerin birleştiği, düzenlendiği, Rönesans döneminden 
kalma tarihi evler ve müzelerle dolu bir bölgedir. Tur sonrasında otelimize transfer oluyoruz ve 
sonrasında serbest zaman. Konaklama otelimizde. 



 
 

 

 

7.GÜN        |  (19 Mart 2023)    MULHOUSE – LYON 

Otelde alacağımız kahvaltı ile güne başlıyoruz. Ardından Lyon şehrine transfer oluyoruz. Varışımızın 

ardından ilk gezimiz olan Bern gezisi için hareket ediyoruz. İsviçre’nin başkenti olan Bern, aynı 
zamanda tarihi dokusu nedeniyle UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınmıştır. 
Bern gezimizin ardından Lozan şehrini fotoğraflamak için kısa bir mola veriyoruz. Ülkemizin Kurtuluş 

Savaşı’nda kazanılan zafer sonrasında barış antlaşmasını imzaladığı yer olması sebebiyle bizler için 
ayrı bir anlamı olan Lozan’da birçok katedral, saray ve kale bulunmaktadır. Ardından birçok 
uluslararası kuruluşların merkezi haline gelen Cenevre’deki gezimizi gerçekleştirmek üzere yola 

çıkacağız. Varışımızı takiben gerçekleştireceğimiz şehir turumuz esnasında St.Pierre Katedrali, 
Cenevre’nin simgesi olan ve 140 metreye kadar yükselen Jet d’Eau fıskiyesi ve Reform Anıtı 
görülecek yerler arasındadır. Günün sonunda Fransa’nın Lyon şehrinde yer alan otelimize transfer 

oluyoruz. Oda dağılımı ve dinlenme için serbest zaman. Konaklama otelimizde. 

8.GÜN        |  (20 Mart 2023)    LYON – İSTANBUL 

Güne otelde alacağımız kahvaltı ile başlıyoruz. Ardından panoramik Lyon şehir turumuza 
başlıyoruz. Fransız gastronomisinin ve tarihsel olarak ipek ticaretinin de merkezi kabul edilen Lyon 
aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi’nde bulunmaktadır. Tarihi bölgeleri ve şehir 

düzeniyle turistlerin gözde noktalarından biri olarak kabul edilen Lyon’da; Eski Lyon bölgesi, 
Romalılar tarafından kurulan Notre Dame Katedrali, duvar sanatının sergilendiği Fresque de 
Lyonnais binası, belediye binası ve Place de Terraux ve opera binası görülecek yerler arasındadır. 

Tur sonrası rehberinizin belirteceği saatte havalimanına transferimizi gerçekleştiriyoruz. Bagaj, 
bilet ve gümrük işlemlerinden sonra Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul’a uçuşumuz 
gerçekleşiyor. Varışımızla birlikte turumuzun ve servislerimizin sonu. 

Uçuş No: TK1810 (Türk Havayolları) - Kalkış: Lyon - Tarih: 20 Mayıs 2023 - Saat: 19:25 - 

Varış: Istanbul - Tarih: 20 Mayıs 2023 - Saat: 23:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3* & 4* 
Oteller Vb. 

İki Kişilik Oda 

da Kişi Başı 

3 Kişilik 
Oda da 

Kişi Başı 

Tek Kişilik 

Oda 

Bebek 

0-1,99 Yaş 

1.Çocuk 

2-11,99 Yaş 

13 Mayıs 2023 | 

20 Mayıs 2023 976 EUR 976 EUR 1.336 EUR 175 EUR 1.070 EUR 

25 Haziran 2023 

| 02 Temmuz 
2023 

1.176 EUR 
1.176 

EUR 
1.536 EUR 175 EUR 1.292 EUR 

08 Temmuz 

2023 | 15 
Temmuz 2023 

1.046 EUR 
1.046 
EUR 

1.406 EUR 175 EUR 1.148 EUR 

15 Temmuz 

2023 | 22 
Temmuz 2023 

996 EUR 996 EUR 1.356 EUR 175 EUR 1.092 EUR 

29 Temmuz 

2023 | 05 
Ağustos 2023 

1.046 EUR 
1.046 
EUR 

1.406 EUR 175 EUR 1.148 EUR 

04 Ağustos 

2023 | 11 
Ağustos 2023 

1.046 EUR 
1.046 
EUR 

1.406 EUR 175 EUR 1.148 EUR 

14 Ağustos 
2023 | 21 

Ağustos 2023 
1.026 EUR 

1.026 
EUR 

1.386 EUR 175 EUR 1.126 EUR 

28 Ağustos 
2023 | 04 Eylül 

2023 
1.026 EUR 

1.026 
EUR 

1.386 EUR 175 EUR 1.126 EUR 

07 Ekim 2023 | 
14 Ekim 2023 947 EUR 947 EUR 1.307 EUR 175 EUR 1.038 EUR 

11 Kasım 2023 
| 18 Kasım 

2023 
896 EUR 896 EUR 1.256 EUR 175 EUR 981 EUR 

02 Aralık 2023 | 
09 Aralık 2023 996 EUR 996 EUR 1.356 EUR 175 EUR 1.092 EUR 

 

  



 
 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER 

 
• Türk Havayolları ile İstanbul (IST) - Lyon (LYS) - İstanbul (IST) parkurunda 

gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti 
• Havalimanı vergileri 

• 3*& 4* otellerde 7 gece oda-kahvaltı konaklama 

• Alan-otel-alan transferleri 

• Özel otobüs ile tüm transferler 
• Panoramik Torino şehir gezisi 

• Panoramik Milano şehir gezisi 

• Panoramik Zürih şehir gezisi 
• Panoramik Mulhouse şehir gezisi 

• Panoramik Lyon şehir gezisi 
• 45 Euro değerindeki Basel Gezisi dâhil 

• 30 Euro değerindeki Bern Gezisi dâhil 
• 30 Euro değerindeki Lozan Gezisi dâhil 

• 40 Euro değerindeki Cenevre Gezisi dâhil 
• 90 Euro değerindeki Como & Lugano Gezisi dâhil 

• 40 Euro değerindeki Vaduz Gezisi dâhil 
• 100 Euro değerindeki Alsace Harikaları Colmar & Strasbourg Gezisi dâhil 

• 40 Euro değerindeki Freiburg Gezisi dâhil 
• Profesyonel Türkçe rehberlik ve asistanlık hizmetleri 

• Otel ve turist şehir vergileri (25-30 Euro) 

• TURSAB zorunlu mesleki sorumluluk sigortası 

• Seyahat ve sağlık sigortası (65 yaş üzeri sürprim uygulanır) 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
• Vize ücreti, servis bedeli 

• Yurt dışı çıkış harcı bedeli 
• İç hat bağlantı bileti 

• Covid-19 Seyahat & Sağlık Sigortası 
• Öğle ve akşam yemekleri 

• Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları 
• Opsiyonel geziler/etkinlikler 

• Fiyata dâhil hizmetlerde belirtilmemiş müze ve ören yerleri girişleri 
• Şoför tipleri 5-10 Euro / kişibaşı (isteğe bağlı) 

 


