
Vehbi Aggün 18.01.2019

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

 

1.Gün - 29.12.2019 
Zürih - Vaduz  / Lichtenstein - Maienfeld (Heidi`nin köyü) - Thusis. 

Tahmini Zürih'e varış saati 10:35 Rehberiniz ve Otobüsünüz sizi havalimanında bekliyor olacak.  
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 20 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 içinde 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 Alperin kızı Heidi`nin yaşadığı köyü ziyaret edip Alp 
dağlarının muhteşem 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 
yerleştikten ve kısa bir dinlenmeden sonra Viamala kanyonunun büyüleyici atmosferinde güzel bir 
gezintiye çıkabiliriz. Akşam yemeği ve konaklama için otelimize dönüyoruz. 
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2.Gün - 30.12.2019 
Julierpass (Julier Geçidi )- Pontresina - BERNINA EXPRESS - Tirano IT. - Thusis 

Bugün Otobüsünüzle Julierpass ( Julier Geçidi ) üzerinden yine İsviçre`nin Graubünden 
Kantonunda, Engadin Vadisinde bulunan dünyanın en ünlü kayak merkezlerinin başında gelen 
St.Moritz`e varacaksınız. Bernina Express Treni`ne binmek üzere Pontresina`ya geçerek, 
Panoramik vagonlu Bernina Treni ile Tirano`ya doğru rüya gibi yolculuğa çıkacaksınız. Doğanın 
sunmuş olduğu muhteşem güzellikteki, karlı ve buzullarla örtülü Alp dağları, metrelerce 
yükseklikten akan şelaleleri, yemyeşil ormanları ve dağ gölleri manzaraları eşliğinde Poschiavo 
vadisine inerek İtalya sınırından geçip Tirano` ya ulaşacaksınız. İsteğinize bağlı olarak Ristorante 
Ai Portici de güzel bir öğle yemeği molası organize edebiliriz. 
Geri dönüş yolunda St.Moritz`de mola veriyoruz. Daha önce 1928 ve 1948 yıllarında 2 kez Kış 
Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmış, dünya sosyetesinin gözbebeği bu şirin beldeyi kendiniz 
keşfedin. 
Akşam yemeği ve konaklama için otele dönüyoruz. 

3.Gün - 31.12.2019 
Chur - RHÄTTISCHE BAHN - Arosa - Thusis 

Kahvaltı sonrası, Rehber eşliğinde İsviçre`nin en eski şehri ve Graubünden Kantonu`nun başkenti 
olan Chur`u gezip, Rhättische Treni ile yaklaşık 1 saat sürecek olan tren yolculuğu sonrası Arosa` 
ya varacaksınız. Deniz seviyesinden 1750 m. yüksekliğe kurulu şirin köy, Alpler`in incisi ünvanına 
sahip. Arosa kayak severler için İsviçre`nin en gözde cazibe merkezlerinden biri olması özelliğini 
taşırken, yaz aylarında da yine tertemiz dağ havası ve muhteşem manzaralarıyla göller çevresinde 
yürüyüş olanakları sunmaktadır. 

Daha yukarılara çıkmak isteyen misafirlerimiz teleferik ile 2653 m yükseklikte bulunan Weisshorn 
zirvesine çıkıp asla unutamayacakları güzellikteki muhteşem manzaranın keyfini çıkartabilirler. 

Tren ile Chur`a dönüş, akşam yemeği ve konaklama otelinizde. 
Akşam yemeğinde “Galamenü“ 6 çeşitten oluşan Yılbaşı menüsü sizleri bekliyor. 

4.Gün - 01.01.2020 
Chur - GLACIER EXPRESS - Andermatt - Luzern - Zürih 

Erken ve güzel bir kahvaltı sonrası, İsviçre Alpleri`nde, dünyanın en yavaş ekspres treni Glacier 
Express ile Andermatt`a yapacağımız yolculuk için, 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 
yolculuğun, Chur - Andermatt arası yaklaşık 2,5 saat sürecek olan kısa ama bir o kadar da keyifli 
etabına eşlik edeceğiz. 

Andermatt`ta vereceğimiz kısa bir mola sonrası bizi bekleyen otobüsümüzle İsviçre`nin kalbi 
Luzern`e doğru hareket ediyoruz. 

Muhteşem bir doğanın kalbinde, Reuss Nehri`nin 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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5.Gün - 02.01.2020 
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. 

Hizmetler: 

3-4 Yıldızlı otelde konaklama 3 Gece: Thusis - 1 Gece: Zürih 
4 Gece Konaklama Açık büfe kahvaltı dahil  
4 x Akşam yemeği ( Büfe ) Otelde, isteğe göre sadece Oda Kahvaltı olarak ta düzenlenebilir. 
Bernina Express ile Pontresina - Tirano arasında tren yolculuğu. 2.KL 
Glacier Express ile Chur - Andermatt arasında tren yolculuğu. 2.KL 
Luzern - Chur - 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 

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

Saygılarımızla  

Vehbi Aggün 

USP Touristik AG 


