
 

 
 
 

ALPLER / İSVİÇRE – FRANSA 
Zürih / Ren Şelaleleri / Luzern / Basel / Cenevre / Annecy / Chamonix 

27 – 31 Ağustos 2019 
4 gece / 5 gün   

 
27 Ağustos   Salı  - İSTANBUL / ZÜRİH / REN ŞELALELERİ / BASEL 
THY ile 07.20’de Zürih’e uçuş ve 09.15’de varış. İsviçre’nin ekonomik ve kültürel 
başkenti olan Zürih’deki turumuzda Büyük Tren Garı, Londesmuseum Şatosu, saat kulesi 
ve St. Peter Kilisesi görülecek yerler arasında. Ardından özel otobüsümüz ile yaklaşık 1 
saatlik yolculuk sonrası İsviçre’nin Almanya sınırındaki Schaffhausen kasabası 
yakınında bulunan Avrupa’nın en büyüğü unvanına sahip Ren Şelaleleri’inin görülmesi. 
tekne turumuz esnasında ülkenin kuzey zenginliklerine daha da yakından şahit olup 
Stein am Rhein kasabasının son derece iyi korunmuş tarihi şirin sokaklarında fresklerle 
süslenmiş evleri göreceğiz. Basel’e gidiş ve otelimize yerleşme.  
  
28 Ağustos   Çarşamba  - BASEL / LUZERN / BASEL 
Kahvaltının ardından çıkılacak turumuzda İsviçre, Almanya ve Fransa sınır üçgeninde 
bulunan Basel şehrinin tanınması. Öğleden sonra ülkenin güneydoğusuna hareket. Gölü 
ve tarihi ahşap köprüsüyle ünlü turistik Luzern şehrinin gezilmesi. Göl turu ve Pilatus 
dağına teleferikle çıkış ve Alp Dağları’nın temaşası. Basel’e dönüş. 
  
29 Ağustos   Perşembe   - BASEL / BERN / CENEVRE  
Kahvaltıdan sonra Başkent Bern’de Gerechtigkets Gesse, 500 yıllık saat, Ayı Meydanı, 
parlamento binası ve katedral görülecek yerler arasında. Cenevre şehir turumuzda ise 
Leman Gölü, Mont Blanc köprüsü, katedral, Rousseau Adası, İngiliz Bahçesi, eski şehir ve 
Birleşmiş Milletler Bölgesi görülecek yerler arasında. Otelimize yerleşme. 
  
30 Ağustos   Cuma    - CENEVRE / ANNECY / CENEVRE 
Kahvaltının ardından çıkılacak tam günlük turumuzda Cenevre ile Fransa arasında 
Fransa toprakları içinde çok şirin bir şehir olan Annecy’e geliş.  Kanalları, köprüleri, 
sarayları, nehri, turkuaz renkli gölü, ve ortasında yer aldığı dağları ile yeryüzü cenneti 
görünümündeki bu kentte göl turumuz sonrası serbest vakitler ve Cenevre’ye dönüş. 
  
31 Ağustos   Cumartesi   - CENEVRE / CHAMONIX / ISTANBUL 
Kahvaltı sonrası İsviçre’den ayrılış ve Fransa sınırları içindeki Rhône Alplerinin 4810 m. 
yüksekliğe sahip Mont Blanc Dağı eteklerinde yer alan ve dünya çapında bir dağ sporları 
merkezi olan Chamonix kasabasına geliş.  3842 m.lik Aiguille du Midi zirvesine  teleferik 
ile çıkarak muhteşem manzaranın temaşası.  Daha sonra Cenevre havalimanına transfer 
ve 18.30’da THY ile İstanbul’a uçuş. 22.35’de varış. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Fiyatlar : (Turumuzun minimum hareket sayısı 16 kişidir) 
 
İki kişilik odada kişi başına  : 1275 Euro  +  THY uçak bileti 
Tek kişilik oda farkı   :   225 Euro 
 
Fiyatlara dahil olan hizmetler : 
 
Zorunlu seyahat sigortası, 
Tüm transferler, 
Merkezi 4 yıldızlı otellerde konaklamalar, 
Açık büfe kahvaltılar, 
Programdaki tüm gezi ve ziyaretler, 
Ren şelalerinde tekne gezisi,  
Luzern’de göl turu ve Pilates dağına teleferik ile çıkış,  
Annecy’de göl turu, 
Chamonix’de Aiguille du Midi zirvesine teleferik ile çıkış, 
Yurt dışı çıkış harcı, 
Yerel rehberlik, 
Figura Turizm Tur liderliği hizmetleri, 
 
Fiyatlara dahil olmayan hizmetler; 
 
Öğle ve akşam yemekleri 
Otellerde şahsi harcamalar, 
İsviçre Vizesi   =  130 Euro 
 
 
 
 
 
 
 


