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İsviçre Alpleri - Gölleri - Şehirleri - Dağ Treni ile Muhteşem bir haftasonu Gezisi 
( Zürih - Vaduz / Lichtenstein - Heidi`nin Köyü - Chur - Andermatt - Luzern - Zürih ) 




1.Gün : Zürih - Liechtenstein - Vaduz - Thusis 

Tahmini Zürih'e varış saati 10:35 Rehberiniz ve Otobüsünüz sizi havalimanında bekliyor olacak. 
Kısa ama unutamayacağınızı düşündüğümüz hafta sonu gezimize hemen başlıyoruz. 


Yolunuz İsviçre`ye düşmüşken gördüğünüz ülke sayısını artırmak için sizi ayağınızın tozuyla 
Avrupa’nın en küçük dördüncü, dünyanın ise altıncı küçük ülkesi Liechtenstein Prensliği 
( Lihtenştayn`a ) götürüyoruz. 


İsviçre ve Avusturya’nın arasında Alpler’in merkezinde bulunan Lihtenştayn, Avrupa’nın en sevimli 
ülkelerinden biri. Başkenti Vaduz, en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Öyle küçük ki, 
Vaduz’u yaklaşık 30 dakikada gezmeniz mümkün. Ülkenin sembolü olup, şehrin tepesine kurulmuş 
olan görkemli Vaduz şatosu günümüzde Lihtenştayn prensinin ikamet ettiği yer olması açısından 
da önem taşıyor. Prens ve ailesinin halen burada yaşamasından dolayı sadece dışarıdan ziyaret 
edebiliyoruz.


Bu küçük ülkeyi kısaca gezdikten sonra öğle yemeği molası için Maienfeld` e doğru yol alacağız. 
Hepimizin bildiği ünlü Masal Kahramanı Heidi`nin yaşadığı köyü ziyaret edip, Alp dağlarının eşsiz 
manzarası eşliğinde kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz.


Graubünden bölgesinin merkezinde yer alan Thusis`e doğru yolumuza devam ediyoruz. Viamala 
Kanyonu'nun yakınında, gündelik yaşam stresinden uzakta konumlanmış olan otelimize yerleşip 
biraz dinlendikten sonra, Viamala kanyonunun büyüleyici atmosferinde güzel bir gezintiye 
çıkabiliriz. Akşam yemeği ve konaklama için otelimize dönüyoruz. Konaklama uygunluk durumuna 
göre Thusis yada Chur da olacaktır.
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2.Gün : Chur - Andermatt - Luzern - Zürich 

Erken ve güzel bir kahvaltı sonrası, İsviçre Alpleri`nde, dünyanın en yavaş ekspres treni Glacier 
Express ile Andermatt`a yapacağımız yolculuk için,  İsviçre`nin en eski şehri Chur`a hareket 
ediyoruz. Trenimizin hareket saati 09:26.


Özel olarak dizayn edilmiş panoramik vagonlu Glacier Express ile tren yolculuğu dünyanın en 
güzel tren yolculukları arasında yer alıyor. St.Moitz - Zermatt arasında yaklaşık 8 saat süren bu 
keyifli yolculuğun, biz Chur - Andermatt arası yaklaşık 2,5 saat sürecek olan kısa ama bir o kadar 
da keyifli etabına eşlik edeceğiz.


Andermatt`ta vereceğimiz kısa bir öğle yemeği molası sonrası bizi bekleyen otobüsümüzle 
İsviçre`nin kalbi Luzern`e doğru hareket edeceğiz.


Muhteşem bir doğanın kalbinde, Reuss nehrinin göle kavuştuğu yerde kurulmuş, heybetli ve göz 
alıcı dağlarla çevrili Luzern, tarih, sanat ve mimari zenginliğiyle de turistlerin en çok uğradığı 
şehirlerin başında gelmektedir.


Rehber eşliğinde Luzern şehir gezisi sonrası akşam yemeği ve konaklama için Zürih`e gideceğiz.
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3.Gün : Zürih - Istanbul 

Kahvaltı sonrası Rehber eşliğinde Zürih şehir gezisi 


İsviçre`nin en büyük şehri olan Zürih, kendisi ile aynı adı taşıyan gölün kuzey ucunda, gölü 
besleyen Limmat Nehrinin iki yakasına kurulmuştur. 


Bahnhofstrasse ile Limmat Nehrinin arasında kalan sokaklar Zürih Old Town'un bir parçası.  
Eski şehrin bu bölüme Lindenhof da deniliyor. Bölgeye adını veren „ Lindenhof " kelimesi ıhlamur 
bahçesi anlamına geliyor ve gerçekten bu bölgede Ihlamur ağaçları ile çevrili, güzel bir manzaraya 
sahip seyir terası bulunmaktadır.


9 metreye yakın çapı ile Avrupa'nın en büyük kilise saatine sahip olan St. Peter Kilisesi, 

Opera Binası, Zürih Katedrali, Ana Tren istasyonu ve Bahnhoffstrasse „istasyon caddesi“  
burada panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Şehir turumuzu, Limmat nehri kıyısında 
yada göl kenarında yapacagımız kısa yürüyüşle tamamlıyoruz. 


Rehberimizin belirlediği saatte havalimanına transfer oluyoruz.


Bu Programımız da amaç zaman sıkıntısı yaşayan misafirlerimizi kısa süreli de olsa gündelik 
hayatın stresinden uzaklaştırıp, yeni yerler görmelerini sağlayıp, farklı deneyimler edinerek, güzel 
ve bir o kadar da keyifli zaman geçirmelerini saglamak. 
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Hizmetler: 

3-4 Yıldızlı otelde konaklama 

1.Gece: Thusis yada Chur`da Yarım Pansiyon konaklama açık büfe kahvaltı dahil 

2.Gece: Zürih açık büfe kahvaltı dahil 

Heidi`nin Köyü (Evi) Giriş 

Glacier Express ile Chur - Andermatt arasında Glacier Express tren yolculuğu.

Rehber eşliğinde Luzern - Zürih şehir gezisi.

Özel Otobüs ile Havalimanı - Otel - Havalimanı transferleri ve Ulaşım.


Fiyatlar : 

Grup Kişi sayısına ve Konaklama yapılacak otele ve tarihlere göre değişiklik göstermektedir. 
20 Pax`tan başlayan fiyatlar 1 Kişi Çift Kişilik Odada Free 

3* yada 4* Yıldızlı Oteller 

Sizin ve Misafirlerinizin istekleri doğrultusunda özel Programlar hazırlamaktan ve siz degerli 
misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaktan mutluluk duyarız. 

Saygılarımızla  

Vehbi Aggün 

USP Touristik AG 


