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Savoy Alplerinin Heybetli Manzarası ile Muhteşem  
Cenevre (Leman) Gölü ve Incisi Montreux 

Bu gezimizde; Fransızların “Leman Gölü”, İsviçrelilerin ise “Cenevre Gölü” olarak adlandırdığı gölü 
ve çevresini gezeceğiz. Bulunduğu lokasyon itibariyle çok enteresan bir yer burası. Gölün 
kuzeydeki yarısı İsviçre’ye, güneydeki yarısı ise Fransa’ya ait. İsviçre kıyısında Cenevre, Lozan ve 
Montrö gibi önemli şehirler ve bunlara yakın eşsiz görsellikler sunan köyler ve kasabalar 
olup. Fransa’ya ait kıyılarında ise büyük şehirler yerine gerçekten görmeye değer şirin köy ve 
kasabalar var. 
 

1.Gün Basel-Bern-Gruyeres-Vevey 

Basel yada Zürih` ten Leman Gölü` ne doğru yolculuk. Yolculuğunuz sırasında Isviçre`nin Başkenti 
Bern`de vereceğiniz hoş bir mola şehrin eski sokaklarında gezerken sizi Ortaçağ atmosferine 
götürecek.  

Kısa bir şehir gezisinden sonra 2014 yılında Batı İsviçre’nin en güzel köyü seçilen Gruyères`e 
gideceğiz. Ortaçağ karakterini günümüze kadar bozulmadan korumuş olan, bölgeye ve bölgenin 
dünyaca meşhur “Gravyer “ diye bildiğimiz peynirine adını veren Gruyères, çiçeklerle süslü 
evleri ve sokaklarıyla masalsı bir köy. Saane Nehri’nin kenarında, 800 m yükseklikte bir tepede yer 
alan köy araç trafiğine kapalı. Yaya olarak köyü rahat bir şekilde keyifle gezebilirsiniz. 

Konaklama Vevey`de bulunan 4* lı Modern Times Otel`de 
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2.Gün : Vevey - Lozan - Evian - Montreux - Châteu Chillon 
 

Kahvaltı sonrası otobüsünüz ile yapacağınız kısa bir yolculuk sonrası, Leman Gölü kıyısındaki 
Lozan şehrinin liman bölgesi Quchy ( Uşi ) ye ulaşacaksınız. Quchy biz Türkler için de özel anlamı 
olan bir yer…  
24 Temmuz 1923`te imzalanan ve bağımsızlığımızı ilan ettigimiz Lozan Antlaşması, Quchy`de tren 
garının yakınında bulunan Beau Rivage Otel`de imzalanmış. Olimpiyat Müzesi de yine Quchy`de 
göl kenarında bulunmaktadır. Buradaki kısa süreli serbest zamanda Olimpiyat müzesini gezebilir,  
şehirde kısa bir gezi yapabilir yada eşsiz göl manzarasında dinlenebilirsiniz. 

Daha sonra Feribotla, kaplıcaları ile ün yapmış Leman gölünün Fransa tarafında bulunan en güzel 
şehirlerinden biri olan Evian`a gitmek üzere Cenevre Gölü`ne açılacaksınız. Muhteşem güzellikteki 
Savoyer Alp`leri ve meşhur şarapların üretildiği üzümlerin yetiştiği UNESCO Dünya Mirası 
Listesi`nde yer alan Lavaux Şarap Bağları manzaralarının keyfini çıkararak Evian`a varacaksınız. 

Evian şehri ve Evian sularının dolumu yapılan o dünyaca ünlü fabrikada kısa bir gezi sonrası 
otobüsle kıyı boyundan tekrar Isviçre`ye girerek Montrö` ye ulaşacaksınız. 

Montrö`de gezilecek görülecek yerlerin başında gelen yine UNESCO Dünya Mirası Listesinde 
bulunan Châteu Chillon ( Şato Chillon ) Avrupa'nın en büyük Su Kalesini gezebilirsiniz. Sonrasında 
koşuşturmadan Montrö şehrinin diğer güzelliklerini doyasıya yaşayın ve birbirinden güzel 
fotograflarla bu güzel anıları albümünüze ekleyin. 

Otele dönüş Akşam yemeği ve konaklama. 

3.Gün 
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Glacier 3000 Buzulunda yürüyüş - Gstaad - Çikolata - Isviçre Peyniri ve Şarap tadımı. 

Glacier 3000 Buzuluna çıkmak üzere otobüsle Col du Pillon “Pillon Geçiti“ üzerinden Gstaad`a çok 
yakin mesafede bulunan Ses Diablerets`e  ulaşacaksınız. Teleferikle yukarıya çıkarken dünyanın 
tepesine çıkıyor hissine kapılacaksınız. Glacier 3000 en muhteşem ve büyüleyici manzaraya 
tepelerden biri. Açık bir havada ( Hava durumuna göre günlerde degisiklik yapabiliriz ) 
Avrupa'nın hatta dünyanın en ünlü zirveleri olan Mont Blanc - Matterhorn - Jungfraujoch ve daha 
nicelerini görme şansına sahip olacaksınız. Dünyanın iki dağ zirvesini birbirine bağlayan ilk asma 
köprüsü üzerinde 107 mt uzunluğunda „peak walk“ dedikleri zirve yürüyüşü yaparak benzersiz 
manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. (Selfie yada Fotograf çekerken telefonlara ve kameralara 
dikkat) 

Daha sonra ister kısa bir telesiyeje binip aşağı inerek Buzullar üzerinde yürüyüş yapabilir isterseniz 
Restaurantta mola verip dinlenebilirsiniz. Sonra hep birlikte Teleferikle tekrar aşağı iniyoruz. 

Prens Charles ve Grace Kelly gibi kraliyet ailesi mensuplarından, Kofi Annan gibi politikacılara, 
Elton John gibi dünyaca ünlü şarkıcılardan, Elizabeth Taylor gibi ünlü oyunculara, Elle McPherson 
gibi modeller ve birçok ünlü isimlerin kısa süreli tatillerini geçirmek için tercih ettigi gözde yerlerin 
başında gelmektedir. Gstaad “ Chaletdorf “ birbirinden güzel Şale tipi evlerin arasında gezerken 
kendinizi sanki masallarda gecen köylerde gibi hissedeceksiniz. Burada vereceğiniz kısa mola 
sonrası Broc`ta bulunan keyifli ve eğlenceli geçeceğini düşündüğümüz Cailler Çikolata Fabrikası`nı 
gezip, çikolata üretim aşamalarını görebilir ve turun sonunda taptaze çikolatalardan tadabilirsiniz.  

Cenevre Gölü`ne doğru yapacağınız yolculuk sonrası daha önce Cenevre Gölü`nde feribot ile 
Evian`a giderken gördüğünüz dünyaca ünlü Lavaux Şarap Bağları`nı görmek ve bu güzel 
şaraplardan tatmak üzere Rivaz`a varacaksınız.  
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4.Gün 
- Kahvaltı sonrası Eve dönüş yada tatilinizi uzatabilirsiniz. 
- Cenevre havalimanına transfer 

Hizmetler: 
-Vevey`de bulunan 4* Yıldızlı Modern Times Otel 
-3 Gece Konaklama Yarım Pansiyon 
-3 Akşam yemeği Otelde yada Restaurant`ta  
-Özel Lüx Otobüs ile Havalimanı - Otel - Havalimanı transferleri ve Ulaşım. 
-Cenevre Gölünde Feribot ile Evian`a ulaşım 2.Class 
-Châteu Chillon giriş ücreti. 
-Teleferik ile Glacier 3000 Buzuluna çıkış ve iniş. 
-Broc` ta Çikolata fabrikası giriş ücreti. 
-Gruyes Peynir imalat fabrikası giriş ücreti ve Peynir tadım. 

Not: Şarap Degüstasyonu dahil edilmemiştir ve Feribotla Evian`a yolculuk 2.class hesaplanmıştır. 

Fiyatlar:  

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

Lütfen bize ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz. 

3* yada 4* Yıldızlı Oteller Montreux / Vevey 

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

Saygılarımızla  

Vehbi Aggün 

USP Touristik AG 


