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Romant k Rhe n Vad s n n Haz neler "Taylan
Kırıkkanat Rehberl ğ nde"

1.197,00 EUR
7.164,16 TL

01.05.2019'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
2 Akşam Yemeği Dahil
Setur Select
Turlar Dahil

1.Gün İstanbul - Frankfurt - Rüdeshe m "Rüdeshe m Şeh r Turu ve Telefer k le
N ederwald Anıtını Görme İmkanı & S egfr ed’s Mechan ches Mus kkab nett Müze
Z yaret "
Sabah Atatürk haval manı Setur desk n n önünde s z değerl m saf rler m z le buluşma. Check- n şlemler n n
ardından Türk Hava Yolları Sefer le Frankfurt’a uçuş ve varış. B z alanda bekleyen otobüsümüz le yaklaşık 45
dak kalık b r yolculuğun ardından Rüdeshe m’a varış. Rhe n nehr n n kenarında yer alan ve yaklaşık b n yıllık b r
tar he sah p olan Rüdeshe m’da yapacağımız gez m z esnasında Arnavut kaldırımlı taş sokakları, b rb r nden güzel
evler ve en güzel sokağı olan Drosselgasse’y görüyoruz. Adını burada yaşayan Drossel kuşlarından alan cadde aynı
zamanda yerel barları ve restoranları le ünlü. Rüdeshe m aynı zamanda şarapları le çok ünlü. Aroması yoğun ve
alkol oranı düşük beyaz şarapların üzümler n n yet şt r ld ğ bağları küçük b r tren yolculuğu le gez yoruz.
Üzümbağları gez m z n ardından telefer k le N ederwald anıtının bulunduğu tepeye çıkıyoruz. Har ka Rhe n nehr
manzarası zled kten sonra N ederwald anıtını görüyoruz. Anıt Alman mparatorluğunun kuruluşu anısına 1871’de
nşa ed lm ş olup b zzat Kayser tarafından açılmıştır. Telefer k le Rüdeshe m’a dönüşümüzün ardından S egfr ed’s
Mechan ches Mus kkab nett müzes n z yaret edeceğ z. Müzen n çer s nde 18.yy’dan 20.yy lk yarısına kadar müz kal
enstrümanların bulunduğu 350’den fazla koleks yon var. Rehber eşl ğ nde yapacağımız z yaret esnasında çok key f
alacağınızı garant ed yoruz. Rüdeshe m gez m z sonrası otel m ze yerleşt kten sonra akşam yemeğ ne kadar serbest
zamanımız oluyor. Geceleme otel m zde.

2.Gün Rüdeshe m - He delberg - Rüdeshe m "He delberg Şeh r Turu"
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından özel otobüsümüz le Almanya’nın en romant k şehr olan ve Rhe n’ n
kolu olan Neckar nehr n n kıyısındak He delberg’e g d yoruz. 1,5 saatl k b r otobüs yolculuğunun ardından varışımız
le beraber lk durağımız He delberg kales olacak. Kayıtlara göre nşaatına 1214 yılında başlanan kale 1303 yılında
yıldırım düşmes sonucu hasar görür. III.Rupert’ n alman kralı olmasının ardından got k tarzda nşa ed len kaleye
daha sonra gelenler tarafından b r çok laveler yapılmıştır. 30 yıl savaşları esnasında büyük hasara uğrayan kale
tekrar nşa ed lm ş fakat bu seferde Fransa kralı 14.Lou s tarafından kullanılmaz hale get r lm şt r. Kale gez m z
esnasında aynı zamanda Alman eczacılık müzes n ve dünya’nın en büyük şarap fıçısını görüyoruz. He delberg Kales
sonrasında yapacağımız şeh r turunda 1386 yılında kuruln Almany’nın lk ün vers tes olan He delberg
Ün vers tes ,tar h Karl Theodor köprüsü ve Markt platz’ı gördükten sonra adına ‘’Kalb m He delberg’de kaldı’’ şarkı
yazılan şeh rde serbest zaman verd kten sonra otobüsümüz le Rüdeshe m’a dönüyoruz. Akşam yemeğ ardından
geceleme otel m zde.

3.Gün Rüdeshe m-Romant k Rhe n Parkuru - Koblenz "Romant k Rhe n Parkuru"
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından odalarımızı boşaltıp, l mana geçt kten sonra tekne le yaklaşık k
saat sürecek neh rden Rhe n vad s gez m ze başlıyoruz. 2002 yılından bu yana Unesco tarafından dünya m rası
l stes nde bulunan Rhe n vad s nde Rüdeshe m – Koblenz arasında dönem n Başp skoposları ve elektör prensler

tarafından yaptırılmış 40’dan fazla kale bulunmakta. Aynı zamanda b r çok ş r n kasaba ve sırtlarında se üzüm
(https://www.setur.com.tr)

bağlarına ev sah pl ğ yapıyor. Muhteşem manzaralar eşl ğ nde yapacağımız neh r gez m z esnasında Rhe nste n
kales ,Soneck Kales ,verg toplamak ç n neh r üzer nde b r adaya yapılmış Burg Pfalzgrafenste n ve ünlü adına
h kaye yazılmış Loreley kayalıklarını görüp St.Goar’da teknem zden n yoruz. B z bekleyen otobüsümüz le Rhe n
vad s n tak p ederek vad n n en güzel yerleş m yerler nden b r olan Boppard’da öğlen yemeğ ç n zamanımız oluyor.
Yol üzer nde vereceğ m z fotoğraf molaları eşl ğ nde Koblenz’e g derken Stolzenfelz kales n panoram k olarak görüp
varışla beraber Koblenz şeh r turumuzu yapıyoruz. Rhe n nehr n n Mosel nehr le b rleşt ğ noktada bulunan
Deutsches Eck’de (Alman Köşes ) Alman mparatoru W lhelm’ n ölümünden 9 yıl sonra anısına yapılan dev heykel
gördükten sonra Elektör Sarayı,Ehrenbre tste n Kales ve şeh r merkez n gördükten sonra otel m ze yerleş yoruz.
Akşam yemeğ ardından geceleme otel m zde.

4.Gün Koblenz-Tr er-Cochem "Tr er ve Cochem Şeh r Turu"
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından özel otobüsümüz le Mosel nehr n n kıyısında bulunan Almanya’nın
en esk şeh rler nden olan ve tar h Roma mparatorluğuna kadar uzanan Tr er şehr ne hareket ed yoruz. MÖ 15
Yılında Roma mparatoru Augustus tarafından kurulan şeh r, 1988 yılından bu yana Unesco dünya m rası l stes nde
yer almaktadır. Şehr n sembolü olan Porta N gra bugün hala ayakta durmaktadır. Şeh rde Roma Hamamları
(Kayserthermen) kalıntıları, Tre er katedral , Konstant nbas l ka görülecek yerler arasındadır. Şeh r aynı zamanda
Karl MARX’ın ev nede ev sah pl ğ yapar. Şeh rde vereceğ m z serbest zamanın ardından Mosel nehr n n en güzel
kasabası olan Cochem’e hareket ed yoruz. Masal d yarını andıran Cochem’de tepeye kurulmuş Re chsburg (Cochem)
kales n ve sokaklarını gezd kten sonra vereceğ m z zaman ardından Koblenz’dek otel m ze ger dönüyoruz. Akşam
yemeğ sonrası konaklama otel m zde.

5.Gün Koblenz - Remagen - Koln - İstanbul "Remagen ve Köln Şeh r Turu"
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından odalarımızı boşaltıp, oyobüsümüz le yarım saatl k b r yolculuğun
ardından Remagen’e geç yoruz. Müttef kler n Normand ya çıkartmasının ardından batı cephes nde büyük güç
kaybeden Almanlar lerlemey durdurmak ç n Rhe n nehr üzer ndek tüm köprüler yok ederler b r har ç Remagen
Köprüsü. Almanlar köprüyü müttef klere vermemek ç n patlatmaya çalışsalarda eller nde kalan müh mmatların
tahr p gücü köprüyü yok etmeye yetmez. Kanlı çatışmaların ardından müttef kler köprüyü ele geç r p loj st k
sevk yatı sağlamayı başarır. Köprünün kalıntılarını görüp fotoğrafladıktan sonra Remagen’de vereceğ m z serbest
zamanda Rhe n nehr n n kıyısındak cafelerde key f yapab l rs n z. Remagen ardından Köln şehr ne hareket ed yoruz.
Dom katedral ,telev zyon kules ,İstasyon b nası ve ç kolata müzes panoram k olarak görüldükten sonra alışver ş
caddeler nde serbest zamanımız oluyor. Sonrasında Köln haval manına hareket ve Türk Hava yolları le İstanbul’a
hareket ve turumuzun sonu.

Setur Select
Bu bir Setur Select turudur.
Setur Select (http://www.seturselect.com)

Otel B lg ler
Carat Hotel Hoteltraube Rüdesheim 4*veya benzeri
Mercure Hotel Koblenz 4*veya benzeri

Rehber m z Taylan KIRIKKANAT Hakkında
1970 İstanbul'da doğdum.
Bilgisayar programcılığı eğitimi arından 1992 yılına kadar sistem analist programcı olarak çalıştım.
Sonrası halen faal olarak devam ettiğim turizm sektörüne geçtim. 2003 yılına kadar Alarko Turizm

grubu ve sonrasında uluslar arası tur rehberi olarak çalışmaktayım.
(https://www.setur.com.tr)

Kuzey ülkeleri başta olmak üzere, Benelux ve Fransa turları ile beraber bir çok ülkeye gidiyorum .
Taylan KIRIKKANAT : 0535 740 01 01
https://www.kirikkanat.com/

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları ile gidiş dönüş ekonomi sınıf uçak bileti
Profesyonel Setur Rehberlik Hizmeti
Belirtilen otellerde oda&kahvaltı bazında konaklama
Seyahat Sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)
Belirtilen tüm geziler
Programda belirtilen tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri
Şarap Tadımı
Assmanshausen-Niederwald Anıtı-Rüdesheim Teleferik Ücreti
Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett Müzesi
Heidelberg Kalesi, Kale füniküleri (İniş-Çıkış)
Eczacilik Müzesi
Rüdesheim-St.Goar arası tekne turu
Ehrenbreitstein Kalesi ziyareti (Teleferik ile İniş-Çıkış)
2 Akşam Yemeği
Remagen ve Köln Şehir Turu
Trier ve Cochem Şehir Turu
Heidelberg Şehir Turu

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Ekstra bagaj ücretleri
Otele erken giriş ya da geç çıkış farkları
Yurtdışı çıkış harcı
Kişisel harcamalar
Yemeklerde alınan içecekler

Öneml Notlar
Program için vize gerekmektedir.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Tur esnasındaki içeriği bozulmadan, gezilecek yerlerin gün, saat ve sıralamaları değiştirilebilir.
Yemek esnasında alınacak içecekler fiyata dahil değildir.
Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.

80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
(https://www.setur.com.tr)

Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla, yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Yurtdışı çıkış harcı fiyatlarımıza dahil değildir.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.

Rüdeshe m(2)-Koblenz(2) 01-05 Mayıs / Türk Havayolları
Ç
Tar h
01.05.2019
05.05.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.197,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

1.447,00 EUR

