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Savoy Alpleri`nin muhteşem manzarası ile Genevre Gölü`nün incisi Montrö şehrinde 
Noel Pazarı - Peyniri ve çikolatası ile masalsı köy Gruyères - Gstaad`da atlı kızak 
yolculuğu… Montrö Rüyası sizleri bekliyor. 

22.12.2019 

Basel, Zürih, yada Cenevre Havalimanına varış zamanına bağlı olarak, Basel, Zürih, Bern 
yada Cenevre`de bir şehir turu düzenlemekten memnuniyet duyacağız. Daha sonra Cenevre 
Gölü Bölgesinde bulunan Vaud Alpleri eteklerinde (deniz seviyesinden 1400 m yükseklikte) 
bulunan aynı zamanda kış sporları merkezi olan Leysin’e varacağız. Akşam yemeği ve 
konaklama Alpin Classic Otelleri'nin 3* yıldızlı otelinde  

23.12.2019  

Bugün tamamiyle zevkinize adanmış, Isviçre peyniri - çikolata ve şarap günü. 

Kahvaltı sonrasında otobüsünüzle Gruyères köyüne doğru yolculuğa çıkacaksınız. 2014 
yılında Batı İsviçre’nin en güzel köyü seçilen, Gravyer diye bildiğimiz dillere destan İsviçre 
peynirine adını veren Gruyères, çiçeklerle süslü evleri ve sokaklarıyla masalsı bir köy. Saane 
Nehri’nin kenarında, 800 m yükseklikte bir tepede yer alan ve araç trafiğine kapalı olan köyü 
tepede kurulu olan Gruyères şatosuna kadar yaya olarak, keyifli ve rahat bir şekilde 
gezebilirsiniz. 

Gravyer peynirlerinin yapıldığı fabrikayı ziyaret edip birbirinden farklı değişik aromalarda 
güzel peynirlerin tadına bakabilirsiniz. Kısa bir otobüs yolculuğu sonrası Broc`ta bulunan 
Cailler Fabrikasını gezerek bu muhteşem çikolataların nasıl yapıldığını tecrübe edip değişik 
çikolatalardan tadacaksınız. 

UNESCO Dünya Mirası Listesi`nde yer alan, dünyaca ünlü Lavaux Üzüm Bağlarını görmek 
ve bu üzümlerden yapılan şaraplardan tatmak üzere Rivaz`a gidiyoruz.  

Otele dönüş Akşam yemeği ve konaklama. 

24.12.2019 

Bugün Leysin'den teleferikle 2'045 m yükseklikte bulunan Berneuse'ye çıkacaksınız. Vaud 
Alpleri, Rhone Vadisi ve Cenevre Gölü'nün muhteşem manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. 
Hatta Jura ve Bern Alpleri'nin bir kısmını dahi görebilirsiniz. Talep üzerine, burada bulunan 
döner restaurat Kuklos'ta öğle yemeği düzenleyebiliriz. Öğleden sonra Montrö'ye dönüş. Boş 
zamanınızı Montrö`nün ünlü Noel pazarını ziyaret ederek geçirmenizi tavsiye ederiz. Akşam 
yemeği ve konaklama otelde. 
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25.12.2019  

Sabah kahvaltısı sonrası Gstaad`a hareket edecegiz.  

Birbirinden güzel Şale tipi köy evleriyle ünlü Gstaad, Prens Charles ve Grace Kelly gibi 
kraliyet ailesi mensuplarından, Kofi Annan gibi politikacılara, Elton John gibi dünyaca ünlü 
şarkıcılardan, Elizabeth Taylor gibi ünlü oyunculara ve dünyanın dört bir yanından birçok 
ünlü isimlerin, kısa süreli tatillerini geçirmek için tercih ettigi gözde yerlerin başında 
gelmektedir. Burada kendinizi sanki masallarda geçen köylerde gibi hissedeceksiniz.  
Daha sonra unutamayacağınız bir kızak yolculuğu için, otobüsle Lauenen'e  yolculuk.  
Romantik atlı kızak yolculuğu, Lauenen'in güzel karlı ormanın ve muhteşem manzarasının 
keyfini çıkarın. Talep üzerine, pistte bir kadeh sıcak şarap ya da güzel bir Punsch molası 
verebilirsiniz. Akşam yemeği ve konaklama için otele dönüş. 

26.12.2019 

Kahvaltı sonrası Eve dönüş yada tatilinizi uzatabilirsiniz. 
                    
Hizmetler: 

- 3 Yıldızlı Alpin Classic Hotels Leysin`de  
- 4 Gece Konaklama. Açık büfe kahvaltı dahil  
- 4 x Akşam yemeği ( Büfe ) Otelde 
- Özel Otobüs ile Havalimanı - Otel - Havalimanı transferleri ve Ulaşım. 
- Broc`ta Çikolata fabrikası giriş ücreti. 
- Gruyes Peynir imalat fabrikası giriş ücreti ve Peynir tadımı. 
- Lavaux Şarapları degüstasyonu. 
- Romantik atlı kızak yolculuğu (45 dakika) 
- Berneuse`ye Teleferik ile yolculuk 

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. 
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