
 
 

 

SKYHUB – AMAZING  
ALMANYA – İSVİÇRE – FRANSA  

BİR TABLONUN İÇİNDE GİBİ HİSSEDECEĞİNİZ ALSACE ŞARAP YOLU TURU 
TÜRK HAVAYOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE FRANKFURT GİDİŞ – BASEL DÖNÜŞ !! 

4 GECE 5 GÜN  - TÜM TURLAR DAHİL !! 
20 EYLÜL – 24 EYLÜL 2017  

RUDESHEIM(1) – STRAZBURG(2) – COLMAR (1) 

 

 
 

1.Gün: ISTANBUL – FRANKFURT - RÜDESHEIM 20 EYLÜL 2017  
Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş terminali Türk Havayolları kontuarı önünde 05:15’de buluşuyoruz. Bilet 
ve bagaj işlemlerimizin ardından Türk Havayollarının TK1587 sefer sayılı uçuşu ile 07:55’de Frankfurt’a 
uçuyoruz. Varışımıza istinaden bizleri bekleyen özel aracımız ile yaklaşık 70 km uzaklıktaki Rüdesheim’e 
doğru hareket ediyoruz. Rüdesheim’e varışımıza istinaden küçük trenimiz ile ünlü üzüm bağları arasında 
yarım saatlik bir yolculuğa çıkıyoruz. Turumuz esnasında Riesling şarabının yapımı ile ilgili bilgiler edinece ve 
turumuzu Doresselgasse’de sonlandıracağız. Sonrasında teleferik ile Almanya’nın meşhur Niederwaldden 
anıtına çıkacak ve nefes kesen Ren vadisi manzarasını doyasıya izleme fırsatı yakalayacağız. Bu nefes kesici 
manzara sonrasında içerisinde 350’den fazla mekanik müzik aletinin bir arada bulunduğu Siegfried’s 
Mechanisches Musikkabinnett Müzesi’ni ziyaret edeceğiz. Müze ziyaretimizin ardından Rüdesheim’in en 
güzel caddesi olan Drosselgasse’de Rüdesheimer kahvemizi yudumlayacağız. Turumuz sonrasında otelimize 
yerleşiyoruz. Gecelememiz Rüdesheim’deki otelimizde.  
 
 
 

Gidiş Dönüş Tarihler Günler İstanbul – Frankfurt 
Kalkış ve İniş Saatleri 

Basel – İstanbul 
Kalkış ve İniş Saatleri 

Frankfurt Basel 20 Eylül – 24 Eylül 
2017  

Çarşamba -  
Pazar 07:55 – 10:10 18:10 – 22:10 



 
 
 
 

2.Gün: HEIDELBERG – STRAZBURG 21 EYLÜL 2017 
Otelimizde alacağımız kahvaltımız sonrasında odalarımızı boşaltıyor ve check-out işlemlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz 1 saatlik yolculuğumuzun ardından 1386 yılında kurulan ve 
Almanya’nın en romantik şehri kabul edilen Heidelberg’e varıyoruz. Baskı makineleri ile ünlü olan 
Heidelberg, Almanya’nın en eski üniversitesine de ev sahipliği yapmaktadır. Turumuz esnsında Heidelberg 
kalesine çıkacak, eşsiz Neckar nehri ve tüm şehir manzarasını seyredecek, kaleyi gezeceğiz. Imparator 
Ruprech tarafından yaptırılan ve Kral 3. Ludwig tarasından saraya çevrilen kalenin dramatik hikayesi sizleri 
etkileyecek. Turumuz sonrasında bu romantik şehri arkamızda bırakıyor ve Strazburg’a doğru yola çıkıyoruz 
(130 km.). Varışımıza istinaden yürüyerek yapacağımız şehir turunda Petit France, Kleber Meydanı, Rohan 
Sarayı ve ünlü Strazburg Katedrali göreceğimiz yerler arasındadır. Sonrasında otelimize yerleşiyoruz. 
Gecelememiz Strazburg’daki otelimizde.  
 
3.Gün: STRAZBURG(HAUT KOENIGSBOURG ŞATOSU – RIBEAUVILLE) 22 EYLÜL 2017 
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında Alsace bölgesinin muhteşem manzaraları eşliğinde ünlü şarap 
yolunu keşfetmek üzere yola çıkıyoruz. İlk durağımız Kuzey Fransa’nın en önemli eserlerinden biri olan Haut 
Koeingsbourg Şatosu olacaktır. 700 metre yükseklikte bir tepeye konumlanmış olan şato 12. Yüzyılda 
Hohenstaufen ailesi tarafından inşa edilmiştir. 1633’te terk edilen şato 1899’da Selestat şehri tarafından 
Alman imparator Willhhelm II von Hohenzollern’e hediye edilmiş ve mimar Bodo Ebhardt tarafından 
restore edilmiştir. Turumuzun ardından şarap yolunun en güzellerinden biri olan Ribeauville’yi ziyaret 
ediyoruz ve burada bölgenin meşhur şaraplarından tadacağız. Turumuzun ardından Strazburg’daki 
otelimize dönüyoruz Gecelememiz Strazburg’daki otelimizde.  
 

4.Gün: STRAZBURG – RIQUEWIHR – EQUISHEIM - KAYSERBERG – COLMAR 23 EYLÜL 2017 
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında check-out işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. 180 kilometrelik şarap 
yolunun en önemli kasabalarından biri olan ve “ Şarap bağlarının incisi “ olarak kabul edilen Riquewihr ilk 
durağımız olacaktır. Tipik Alsace bölgesi evleri, surları ve şarap mahzenleri ile ilk günki ihtişamını hala 
korumakta olan Riquewihr köyünü keşfettikten sonra Colmar yolu üzerinde bulunan, dolambaçlı sokakları 
ve çeşmeleri ile bizleri kendine hayran bırakacak olan Equisheim’e doğru yola çıkıyoruz. Equisheim 
turumuzun ardından Kayserberg sıradaki ziyaret noktamız olacaktır. Tur bitiminde Colmar’daki otelimize 
yerleşiyoruz. Gecelememiz Colmar’daki otelimizde.  

5.Gün: COLMAR – BASEL – ISTANBUL 24 EYLÜL 2017 
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında check-out işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Küçük gezi treni ile 
Colmar turumuzu gerçekleştireceğiz. Şarap yolunun başkenti olarak kabul edilen Colmar’da Belediye Binası, 
Eski Gümrük Meydanı ve Binası, Pfister Evi, Aziz Martin Katedrali ve küçük Venedik anlamına gelen “Petite 
Venise” bölgesini göreceğiz. Turumuzun ardından vereceğimiz serbest zaman sonrası Basel Havalimanına 
hareket ediyoruz. Varışımıza istinaden bagaj ve bilet işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Türk Havayollarının TK 
1926 sefer sayılı uçuşu ile 18:10’da İstanbul’a hareket ediyoruz. 22:10’da varışımıza istinaden turumuzun 
sonu.  
 
 
 
 
 



 

 
 

UÇUŞ DETAYLARI 

1 TK1587 P  WE 20SEP  ISTFRA HK25  0755 1010 CABIN YE 
3 TK1926 P  SU 24SEP  BSLIST HK25  1810 2210 CABIN YE 

 
 

Paket Fiyata Dahil Olan Hizmetler : Paket Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler : 
 Türk Havayolları tarifeli seferi ile IST-FRA/BSL-

IST gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti 
 Kişiye özel Ev – Havalimanı – Ev özel 

transferleri 
 Havalimanı vergileri 
 Belirtilen 4* ve benzeri otellerde 4 gece 

konaklamalar,  
 Sabah kahvaltıları  
 Programda belirtilen tüm turlar  
 Programda belirtilen tüm müze girişleri  
 Programda belirtilen şarap tadımı 
 Rdesheim tren ile gezinti  
 Alan-Otel-Alan transferi 
 Türkçe rehberlik hizmeti 

 

 Yurtdışı çıkış harcı 
 Seyahat sigortası 
 Ekstra turlar 
 Schengen vizesi (120 Euro) 
 Kişisel harcamalar 
 Tur programında belirtilmeyen tüm 

hizmetlerve turlar  
 

 

 

 

 

 
Şehirler Oteller 

 Tur Fiyatı 
İki Kişilik Odalarda Kişi 

Başı 

 Single  
Oda Farkı 

 
 

Rudesheim 

 
4* Traube Hotel vb. 

http://www.carathotels.de/en/ruedesheim/hotel/ 
 

  

 
 

Strasbourg 

 
4* Hilton Strasbourg vb. 

http://www3.hilton.com/en/hotels/france/hilton-
strasbourg-SXBHITW/index.html 

 

950 € 200 € 

 
        
        Colmar  

 
4*Colmar Centre Unterlined Hotel vb. 

http://www.mercure.com/gb/hotel-0978-mercure-
colmar-centre-unterlinden-hotel/index.shtml 

 
 

  

http://www.carathotels.de/en/ruedesheim/hotel/
http://www3.hilton.com/en/hotels/france/hilton-strasbourg-SXBHITW/index.html
http://www3.hilton.com/en/hotels/france/hilton-strasbourg-SXBHITW/index.html
http://www.mercure.com/gb/hotel-0978-mercure-colmar-centre-unterlinden-hotel/index.shtml
http://www.mercure.com/gb/hotel-0978-mercure-colmar-centre-unterlinden-hotel/index.shtml


 
 

ALSACE GEZİ NOTLARI : 

    

Yeşilin her tonunu bulabileceğiniz şarap bağları, rengarenk çiçekler ile süslenmiş evleri, sokakları ile sizleri 
kendine hayran bırakacak Alsace Şarap Yolu turumuzda Fransız mutfağının dayanılmaz lezzetlerini, mis gibi 

kokusuyla sizi kendisine çekecek olan pastanelerini, Pinot Gris, Muscat, Riesling gibi lezzetli şaraplarını 
deneyimleme şansı sizleri bekliyor olacak… 

En uygun dönem ne zamandır? 

• Alsace genel olarak serin bir bölgedir. Gezi için en uygun dönem Nisan sonu ile Eylül sonuna kadar olan 
dönemdir. 

Şarap yolu nerede bulunur? 

• Şarap yolu güneyde Basel, Kuzeyde Strasbourg arasında kalır. Yolun en güney ucunda Thann kasabası ve 
en kuzey ucunda Marlenheim kasabası bulunur, 170 km uzunluğundadır. 26 bölgeden oluşan Fransa’nın 
doğu Almanya sınırında yer almaktadır. 

Bu bölge kimlere hitap eder? 

• Şarap yolu; doğayı, yemek yemeği seven özellikle şarap merakı olan seyahatçilere hitap eden mükemmel 
bir destinasyondur. Rengarenk çiçekli evleri, sokakları, yemyeşil üzüm bağları, köyleri, kasabaları ve tarihi 
ile kendinizi bir masalın içerisinde hissedeceksiniz.  

Nasıl kıyafet getirilmeli? 

• Turumuz boyunca bol bol yürüyüş yapacağımız ve doğa ile iç içe olacağımız için rahat edeceğiniz 
kıyafetler seçilmesinde, spor ayakkabı gibi rahat ayakkabılar tercih edilmesinde fayda var. Bölge genel 
olarak yağışlı olduğu için her ihtimale karşı yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurabilirsiniz.  

Ne yenmeli? 

• Turumuzun asıl amacı olan şarapları tatmanın yanı sıra Fransa deyince akla gelen ilk şeylerden biri olan 
pastane ürünleri, mis gibi kokan makaronları tatmak kaçınılmaz. Bölgede “Tarte Flambe” gibi meşhur 
yemekleri de tatmanızı öneririz. Fransız mutfağına ilginiz var ve seviyorsanız yemek konusunda oldukça 
memnun döneceğinizi düşünmekteyiz. 



 

       

 

 
ÖZEL ŞARTLAR: 
 
DOMİNO TRAVEL, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne 
tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid 
edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. Uçağın ineceği 
şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri 
ve olabilecek rötarlardan DOMİNO TRAVEL sorumlu tutulamaz. DOMİNO TRAVEL gerekli gördüğü 
durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. DOMİNO TRAVEL, 
kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programlarda belirtilen geziler 
bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir. Yerel otoriteler tarafından 
gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da 
turların yapılamamasından DOMİNO TRAVEL sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması 
olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için 
geçerlidir.  


