
Vehbi Aggün Basel

Avrupa Rüyası ( Müzeleri, Şelalesi, Kara Ormanları, Gölleri, Alp Dağlarının muhteşem 
manzarası ve Unesco şehirleriyle, Isviçre-Fransa ve Almanya üçgeninde Avrupa Rüyası ) 

Basel - Ren Şelalesi - Freiburg - Luzern ve  4Kanton gölü - Rigi Dağı - Strasbourg 

Basel : Yaklaşık 168.000 Bin Nüfusuyla Isviçre`nin Zürih ve Cenevre`den sonra üçüncü büyük ama 
en eski üniversite ve kültür şehridir.  Dünyanın en büyük Takı Mücevher & Saat Fuarına ve yine 
dünyaca ünlü „ART BASEL“ Basel Sanat Fuarına ev sahipliği yapmakta olan Basel tam bir Müzeler 
şehridir. Ren Nehri`nin ikiye ayırdığı şehir ülkenin kuzeyinde Fransa ve Almanya sınırına 
“Dreiländereck“ Üç ülke üçgenindedir.




1.Gün : Basel 

Şehir merkezinde bulunan 4 yıldızlı otelinize varış. 


Rehber eşliğinde Basel Şehir Gezisi. 

-Kırmızı kum taşından yapılmış süslü Kırmızı Belediye Sarayı ( aynı zamanda Basel Kantonu 
Parlamentosu da burada bulunmaktadır. )

-Belediye Sarayının da bulunduğu Marktplatz ( Pazar alanı )

-Spalentor, St.Alban-Tor ve St.Johanns-Tor olmak üzere Şehrin 3 tarihi giriş kapısı vardır ancak en 
önemlisi ve bilineni ve mutlaka görülmesi gerekeni Spalentor`dur.

-Geç dönem Roman-Gotik izlerini taşıyan Basel Münster Katedrali gibi şehrin simgeleri olan 
yapıları gördükten sonra, eski şehrin dar sokaklarında gezerken birbirinden güzel, eski evleri farklı 
çeşmeleri göreceğiniz Şehir turu.
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2.Gün : Rheinfall ( Ren Şelalesi ) / Freiburg D. ( Almanya ) 

Bugün Schaffhausen Kantonunda yer alan Avrupa` nın en büyük ve görkemli ( 150 metre 
genişliğinde ve 23 metre yüksekliğindeki ) benzersiz doğa harikası olan Ren şelalesini görmeye 
gidiyorsunuz. Burada bırakın kendinizi Ren şelalesinin büyüleyici atmosferine ve keyfini çıkartmaya 
bakın. Güzel anılarınızı biriktirdiğiniz Albümünüze koymak üzere birbirinden güzel muhteşem 
fotoğraflar çektikten sonra Schwarzwald ( Kara Ormanlar` dan ) geçerek Almanyanın en güneyinde 
bulunan ve Kara Ormanların başkenti olarak bilinen ve yeşille özdeşleşen şirin kent Freiburg` a 
varacaksınız.


Freiburg tam bir üniversite - gençlik şehridir. Freiburg şehir gezisi ve akşam yemeği sonrası 
konaklamak üzere otele dönüş.
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3.Gün : Luzern - Lucerne 

Yaklaşık 81.000 Bin nüfusuyla Kuzey-Orta Isviçre topraklarında konumlanan ve Isviçre’nin gizli 
başkenti olarak tanımlanan Luzern aynı zamanda ulusal kahraman Wilhelm Tell` in ana vatanı 
olarak da adlandırılmaktadır.


Zürih, Cenevre, Basel ya da başkent Bern gibi ilk akla gelen şehirlerden olmasa da en turistik 
şehirlerinden biridir.


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


Rehber eşliğinde Luzern şehir gezisi sonrası biraz dağ havası almak için Luzern` den gemiyle 
Vierwaldstättersee ( 4 Kanton gölü` ne ) açılarak Vitznau` ya gidip oradan Avrupanın en eski dağ 
treniyle „Dağların Kraliçesi „ diye adlandırılan Rigi Dağına çıkarak olağanüstü manzaranın keyfini 
çıkarın.

Akşam otelinize dönüş ve konaklama
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4.Gün : Grande Ile, Strasbourg - Büyük Ada, Strasbourg 

Unesco Dünya Mirası listesine girmiş Strasbourg` u Arnavut kaldırımlı taş sokaklarında gezerken 
muhteşem birbirinden güzel bakımlı ahşap evlerin arasında kendinizi konusu Ortaçağda geçen bir 
Film stüdyosunda gibi hissedeceksiniz.

 

Yaklaşık 1 saat kadar sürecek bir tekne gezisi ile Strasbourg` un güzelliğine  bir de kanallardan 
şahit olacaksınız.


-Batorama, Strasbourg Tekne Turu

-Grande Ile, Strasbourg - Büyük Ada Strasbourg 

-Notre Dame Katedrali

-Petite France bölgesi ve hemen girişindeki Köprüler Pont Couverts 

-Avrupa Parlementosu gibi görülmesi gereken yerleri gezdikten sonra Basel`e dönerken Bölgenin 
en güzel köylerinden ve en kaliteli Alsace şaraplarının üretildiği 2013 yılında Favori Fransız Köyü 
seçilen Eguisheim köyünü ziyaret edeceğiz.


5.Gün : Dönüs Uçağı saati durumuna göre eğer uçuş saati öğleden sonra yada akşama doğru ise 
gemi ile Basel-Rheinfelden turu düzenleyebiliriz yada boş zaman ve Alışveriş.


Programlarımıza Kahvaltı Dahil olup isteğe göre Yarım Pansiyon olarak  düzelenebilir.
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