
Vehbi Aggün Basel

Basel’de Yeni Yıl   

İsviçre-Almanya-Fransa’nın kesiştiği yerde bulunan Basel yaklaşık 40 müzeye ev sahipliği 
yapmakta olduğu için Müzeler şehri olarak ta anılmaktadır.  Ren Nehri`nin ikiye ayırdığı şehir, tarihi, 
eski şehri ve modern mimarisi ile sizleri kendisine hayran bırakacak.  

1. Gün 30.12.2019 

Şehir merkezinde bulunan 4 yıldızlı otelinize varış.  

Rehber eşliğinde şehir turu. Serbest zaman, henüz tüm alışveriş merkezleri açık olduğundan biraz 
alışveriş yapabilir yada Ren Nehri boyunca şehrin eski sokakları arasında gezinti yapabilirsiniz.  

Akşam yemeği ve konaklama otelinizde. 

2. Gün  31.12.2019 

Bugün Solothurn`a gidiyoruz. 

Zürih, Bern ve Basel şehirlerinin arasında bir ada gibi kalan ve içinden Aare nehri`nin geçtiği 
Kanton Solothurn eşsiz doğasıyla İsviçre'nin gezip görülmeye değer yerlerindendir. Kanton'un 
ismini aldığı ve başkenti Solothurn şehri İsviçre'nin en güzel barok şehri olarak tanınır.  
St.Ursen Katedrali, Cizvit kilisesi, aristokrat evleri, kapıları ve kuleleri geçmiş medeniyetlerin 
tanıklarıdırlar. Keyifli bir şehir gezisi sonrası Biel üzerinden Jura dağları arasından (Alpler'in 
kuzeyinde yer alan, Ren ve Rhône ırmaklarını ayıran sıradağlardır. Büyük bölümü Fransa ve 
İsviçre sınırları içinde kalan Jura Dağları Almanya'ya da uzanmaktadır.) geçerek Basel`e dönüş.  

Akşam yemeği ve konaklama otelinizde. 

Basel geleneksel olarak yeni yılın başlangıcını etkileyici bir havai fişek gösterisiyle kutlamaktadır. 
Şehirdeki tüm kiliselerin Çanlar`ı Yeni Yılı müjdelediğinde, atmosferin tadını çıkarın. Genci ve 
yaşlısıyla yeni yılı coşkulu bir şekilde kutlamak için binlerce ziyaretçi Basel’de buluşurlar. 

„MUTLU YILLAR“ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Alpler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ren_Nehri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne_Nehri
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1rada%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0svi%C3%A7re
https://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
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3. Gün 01.01.2020 

Alsace bölgesi deyince aklımıza hemen iki şey geliyor biri kurabiyeleri andıran, pastel boyalı, kütük 
çerçeveli, yarı ahşap geleneksel Alsace evleri, ikincisi ise dünyaca ünlü Alsace şarapları. 

Bugün Alsace`ın bölgesinin incisi, Colmar`a gideceksiniz. Kanal boyunca yanyana dizilmiş, 
çiçeklerle özenerek süslenmiş, pastel renkli evleri ile sizi büyüleyecek bir masalın içinde 
bulacaksınız kendinizi.  
Colmar’da Belediye Binası, Eski Gümrük Meydanı ve Binası , Pfister`in Evi , Aziz Martin Katedrali 
ve Küçük Venedik anlamına gelen “Petite Venise “ bölgesi gibi başlıca görülmesi gereken yerleri 
gezeceğiz.  
Turumuzun ardından Fransa’nın en güzel çiçeklendirilen köyü ünvanına sahip Eguisheim’e doğru 
yolumuza devam ediyoruz. Renkli evleri, dolambaçlı sokakları ve şirin çeşmeleri ile bu güzel köyü 
gezdikten sonra şarap bağları ile tüm dünyaya ün salmış durumda olan köyün / bölgenin en iyi 
şaraplarından tatmak üzere muhteşem şarap evlerinden birini ziyaret ediyoruz. 

Akşam yemeği ve konaklama otelinizde. 

4. Gün 02.01.2020 

Kahvaltı sonrası otelden ayrılarak havalimanına transfer. 

Kısa ama bir o kadar da güzel ve eğlenceli geçtiğini düşündüğümüz seyahatinizin ardından sizlere 
iyi yolculuklar dilerken, bizi tercih ettiginiz icin teşekkür eder, bir sonraki Isviçre gezinizde yine 
birlikte olmayı umut ederiz. 
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Hizmetler : 

3 x Gece 4 Yıldızlı Otelde Konaklama Açık büfe kahvaltı dahil 
2 x Akşam yemeği (3 çeşit Menü) Otelde, isteğe göre sadece Oda Kahvaltı olarak ta düzenlenebilir. 
1 x Silvester Galadiner 5 çeşitten oluşan özel Yılbaşı menüsü (yarım pansiyonda geçerlidir) 
Rehber eşliğinde Basel şehir gezisi 
Eguisheim`da Şarap degüstasyonu 
Özel Otobüs ile Havalimanı - Otel - Havalimanı transferleri ve Ulaşım. 

Extralar : 

Isteğe göre yeni yıl Konseri (Müzikal) giriş Kartı  

Eğer Müzikale gidilecek ise Akşam yemeği programı Müzikal öncesi ön yemek servisi yapılıp 
Müzikal sonrası ise Silvester-Gala-Diner akşam yemeği sizleri bekliyor olacak. 

Fiyatlar : 

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

4* Yıldızlı Oteller ( Basel ) 

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

Saygılarımızla  

Vehbi Aggün 

USP Touristik AG 


