
 

ALMANYA & FRANSA & İSVİÇRE BSL-BSL 

BAĞLARDAN MASAL KÖYLERİNE 
YOLCULUK  

 

4 GECE 5 GÜN 
 

STRASBURG(4)  
 

TUR TARİHİ 
01 MAYIS (PAZAR) - 05 MAYIS (PERŞEMBE) 2022 

 

TÜRK HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE 
 

BASEL, STRASBOURG, FREIBURG TURLARI DAHİL! 

 
 

OTELLER 
İki kişilik veya üç kişilik odada 

kişi başı 
Tek kişilik 
oda Farkı  

0 - 2 Yaş 
Çocuk 

3 - 12 Yaş 
Çocuk 

3*  Oteller  

 STRASBURG : 3* İBİS STRASBOURG AEROPORT LE ZENİT VB. 

649 € 

449 € 
150 € 150 € 

639 € 
439 € 

ALTERNATİF DİĞER TUR TARİHLERİ 
01,18 MAYIS / 08 HAZİRAN / 09 TEMMUZ / 27 AĞUSTOS / 21 EYLÜL / 05, 29 EKİM / 09, 23 KASIM / 28 ARALIK 2022 

 
ÜCRETE DAHİL SERVİSLER 

 
 İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN TÜRK HAVA YOLLARI 

TARİFELİ SEFERLERİ İLE İSTANBUL - BASEL - İSTANBUL 
UÇAK BİLETİ 

 HAVALİMANI VERGİLERİ (150 €) 
 ZORUNLU SİGORTA (15 €) (İPTAL VEYA DEĞİŞİKLİKTE, 

İPTAL İADESİ YOKTUR.) 
 3* OTELDE 4 GECE ODA KAHVALTI KONAKLAMA 
 ALAN/OTEL/ALAN TRANSFERLERİ VE ŞEHİRLERARASI 

TRANSFERLER 
 BASEL, STRASBOURG, FREİBURG PANAROMİK ŞEHİR 

TURLARI 
 PROFESYONEL KAPPATUR REHBERLİK HİZMETLERİ 

 

 
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN SERVİSLER 

 
 SCHENGEN VİZE ÜCRETİ VE HİZMET BEDELİ (140 €) 
 YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI (SADECE BANKAYA YA DA 

HAVALİMANI VERGİ OFİSİNE ÖDENİR) (150 TL) 
 PROGRAMDA BELİRTİLEN ALTERNATİF TURLAR 
 KİŞİSEL HARCAMALAR 
 ŞÖFÖR BAHŞİŞLERİ (KİŞİ BAŞI 5 €) (İSTEĞE BAĞLI) 
 YEREL OTERİTELER TARAFINDAN ALINAN KONAKLAMA 

VERGİLERİ GECELİK 1,65 EURO (SADECE GEREKLİ OLAN 
OTELLERDE PASAPORT İBRAZI İLE ŞAHSİ VERGİ MAKBUZU 
ALINARAK DİREKT OTELE ÖDENİR) 

 MÜZE VE ÖREN YERLERİ GİRİŞLERİ  
 30.000 € TEMİNATLI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI (15 €)  
 COVİD-19 SİGORTASI (15 €) 

 
İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN! 

2. turunu alana + % 5 indirim, 3. turunu alana +  % 10 indirim 

(2022 yılı içerisinde 2. ve 3. turu alan misafirlerimize sadece paket tur fiyatı üzerinden + indirim sağlar) 
Arkadaşını getirene + % 5 indirim 

(2022 yılı içerisinde arkadaşını getirerek aynı tura kayıt yaptıran misafirlere aynı yıl içerisinde katılacakları 2. turda sadece paket tur 
fiyatı üzerinden + %5 indirim sağlar) ***indirimler alan vergisi hariç fiyattan hesaplanır.*** 

 
 

 



 
TUR PROGRAMI 

 
1.GÜN İSTANBUL - BASEL - STRASBOURG 
Siz değerli misafirlerimiz ile İstanbul Havalimanı Dış hatlar gidiş terminali Türk Hava 
Yolları kontuarı önünde saat 05:45’de buluşma. Pasaport ve gümrük işlemlerini 
tamamladıktan sonra Türk Hava Yolları’nın TK 1923 sefer sayılı uçuşu ile 08.10’da 
Basel’e hareket. Yerel saat 10:10’da Basel’e varışımızın ardından alanda bekleyen 
aracımız ile panoramik şehir turumuz başlıyor. Ünlü Rönesans yazarı Hollandalı 
Erasmus’un mezarının bulunduğu Basel Manaserı, şehrin en güzel binalarından Hotel 
Les Trois Roi, şehrin ana meydanı ve pazar yeri Marktplatz, Hükümet Binası görülecek 
yerler arasındadır. Turumuzun ardından Strasbourg’a hareket. Fransız Milli marşı “La 
Marseillaise”in yazıldığı yer olmasıyla tarihi bir öneme sahip olan Strasburg, Alsace 
Kültürüyle Fransız mimarisinin harmanlandığı bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. 1874 
yılına kadar dünyanın en yüksek yapısı olma ünvanına sahip Notre-Dame de Strasburg Katedrali, Rohan Sarayı, Kleber Meydanı 
ve geleneksel Alsace Evleriyle süslenmiş Petit France bölgesini geziyoruz. Turumuzun ardından otelimize transfer. Geceleme 
otelde. 
 

2.GÜN STRASBOURG - EGUISHEIM - COLMAR - RIQUEWIHR - STRASBOURG 
Otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz 
alternatif olarak düzenlenecek Eguisheim & Colmar & Riquewihr turuna katılabilirler. 
Turumuzun ilk durağı Alsace’nin şirin kasabalarından Eguisheim. Dar şirin 
sokaklarında, ahşap pencerelerinden ve balkonlarından güzel renkli sardunyalar sarkan 
evlerin arasında dolaşırken geçmiş zaman hikayeleri arasında kaybolmaya 
başlayacaksınız.2003 yılından bu yana “Fransa’nın en güzel köyleri” kulübüne üye olan 
Eguisheim, “2013’te Fransızların favori köyü” seçilmiştir. Eguisheim turumuzun 
ardından 2.durağımız Colmar’a hareket. Rengarenk evleri, çiçeklerle süslenmiş 
sokakları ve güzelliğiyle, büyüleyici şehirlerden biri olan Colmar, Alsace şarap yolu 
rotasının başlangıç noktası olarak büyük önem taşımaktadır. Colmar'ın güzelliğine 
güzellik katan kanallar ise Ren Nehri'nin kolları. Nehir boyunca sıralanan ve tarihi 
1200'lü yıllara kadar uzanan rengârenk tarihî binalar ise şehrin en belirgin, en kayda değer özelliği. Colmar turumuz sırasında 
karnaval havasındaki sokaklarını turlarken üzerinde dev leylek yuvalarının bulunduğu Aziz Martin Katedrali’ni, Rue Marchand’ı 
(Tüccar Sokağı) ve “Küçük Venedik” anlamına gelen “Petite Venise“ bölgesini geziyoruz. Turumuzdaki son durağımız ise 
Alsace’ın en ünlü köyü olarak bilinen Riquewhir Alsace usulü ahşap ve beton karışımı iki katlı evlerin birbirleriyle uyumu, 
birbirlerinden farklı renk ve ev şekilleriyle 1200 kişinin yaşadığı bu şirin şehri yılda 2 milyon kişi ziyaret etmektedir. Tarih, kültür ve 
doğa ile harmanlanmış bu harika şehirde fotoğraf çekmeye doyamayacaksınız. Turumuzun ardından otelimize transfer. 
Geceleme otelde. 
Eguisheim & Colmar & Riquewihr Turu: 60 € 
 

3.GÜN STRASBOURG - HEIDELBERG - BADEN BADEN - STRASBOURG   
Otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz 
rehberimiz tarafından alternatif olarak düzenlenecek Heidelberg & Baden Baden 
turuna katılabilir. Hayır, bütün Alman kentleri birbirine benzemez. Eğer gerçek bir 
Alman şehri görmek istiyorsanız, Hegel’in düşüne düşüne yollarını arşınladığı 
"Goethe’nin ideal şehir dediği, dingin, şık, nezih ve derin bir şehir olan Heidelberg sizi 
mimari ve doğasının uyumuyla karşılayacak. Varışımızla beraber yapacağımız turda 
Hauptstrasse, Marktplatz Meydanı, Eski köprü, Heidelberg Kalesi (dışarıdan) 
görülecek yerler arasındadır. Turumuzun ardından 2. durağımız olan Baden Baden’e 
hareket ediyoruz. Almanya - Fransa sınırına yakın, şık, estetik ve bir o kadar da 
doğanın içinde huzurlu bir Alman şehri olan Baden Baden kaplıcalardan, kültür – sanat 
müzelerine, opera ve tiyatrolara ve hatta Avrupa’nın en meşhur kumarhanesini ziyaret 
etmeye kadar sayısız olanakları vardır. Ünlü Rus yazar Dostoyevski’nin kendi yaşantısından kesitlere de yer verdiği ”Kumarbaz” 
isimli romanı bu şehirde geçmektedir. Bu sebeple edebiyatseverlerin de ilgisini çekebilecek bir şehir Baden Baden. Turumuzun 
ardından otelimize transfer. Geceleme otelde. 
Heidelberg & Baden Baden Turu: 60 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.GÜN STRASBOURG - SCHAFFHAUSEN REN ŞELALESİ - ZÜRİH  - LUZERN - STRASBOURG 
Otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz 
rehberimiz tarafından alternatif düzenlenecek Schaffhausen Ren Şelalesi  & Zürih & 
Luzern turuna katılabilirler.  Turumuzda ilk durağımız Ren Şelalesi. 150 metre genişliği 
ve 23 metrelik yüksekliği ile Avrupa’nın en büyük şelalesinin etrafında, büyüleyici su 
sesi eşliğinde, yapacağımız yürüyüşümüzün ardından, İsviçre’nin en büyük kenti olan 
Zürih’e hareket ediyoruz. Zürih Gölü’nün kenarında ve Alp Dağları’nın eteklerinde 
konumlanan Zürih gerek tarihi geçmişi, gerekse kültürü ile yılın her döneminde 
milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi geçmişi Neolitik ve Bronz Çağı'na 
kadar giden şehrin ismi ise Turus'tan geliyor. M.S. 2. yüzyılda Roma işgali altında olan 
şehre Turicum adı verilmiş. Bu isim İsviçre Almancasına çevrildiğinde “Zuri” olarak 
okunuyor. Son yapılan verilere göre Avrupa’nın en yaşanabilir şehri olan Zürih, 
İsviçre’nin kültür başkenti olarakta adlandırılmaktadır. Varışımızla birlikte Grossmünster, Fraumünster Kiliselerini ve Avrupa’nın 
en büyük saat kulesi olan St. Peterskirche kilisesini gördükten sonra şehrin alışveriş merkezi kabul edilen Bahnhofstrasse’yi 
turluyoruz. Turumuzun ardından Luzern’e hareket ediyoruz. Bu büyüleyici şehirde, Kral 16. Louis ve ailesini korurken şehit olan 
800 İsviçre askeri anısına yapılmış Aslan Anıtı, Şapel Köprüsü ve Luzern gölünün muhteşem manzarasını gördükten sonra 
turumuzu bitiriyor ve otelimize transfer oluyoruz. Geceleme otelde. 
Schaffhausen Ren Şelalesi & Zürih & Luzern Turu: 60 € 
 
5.GÜN STRASBOURG - FREIBURG - BASEL - İSTANBUL 
Sabah kahvaltısın ardından odaların boşaltılması ve Freiburg’a hareket. Almanya’nın dördüncü büyük şehri olan Freiburg, 
Almanya’nın güneyinde bulunan ve yeşille özdeşleşen şirin bir kenttir. Kara ormanların başkenti olarakta bilinen bu şehir 
günümüzde çevrecilik konusunda rol model üstlenmektedir. Yapacağımız şehir turunda Freiburger Münster (Katedral), 
Markthalle (Kapalı Pazar), Münsterplatz (Büyük Meydan), Rathausplatz, Kaiser Joseph Caddesi, Augustiner Platz, Adelhauser 
Platz, Gerberau görülecek yerler arasındadır. Turumuzun ardından Basel havalimanına hareket. Bagaj ve bilet işlemlerinin 
ardından Türk Hava Yolları’nın TK 1926 sefer sayılı uçuşu ile 18:25’de İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 22:25’de İstanbul 
Havalimanı’na varış ve Kappatur hizmetlerinin sonu. 
  
 
 

ÖNEMLİ NOTLAR 
 Almanya & Fransa & İsviçre turuna katılacak tüm misafirlerin tura katılabilmeleri için Astra Zeneca, Moderna, Pfizer-

Biontech aşılarından birini çift doz olarak vurulmuş olmalıdır. Yolcular, son dozlarını varıştan en az 14 gün önce ve en 
fazla 270 gün önce tamamlamış olmalıdır. 

 Almanya & Fransa & İsviçre turuna katılacak misafirlerin tura katılabilmeleri için tura katılmadan en az 14 gün önce 
düzenlenmiş Covid-19 aşı sertifikasının olması gereklidir. Bu sertifika İngilizce olmalıdır. Tura katılacak tüm misafirlerin 
aşı kartlarına pasaport numaralarını tanımlaması gerekmektedir. 

 Almanya & Fransa & İsviçre turuna katılacak tüm misafirlerin ilk biniş noktasından kalkış saati itibariyle 0-48 saat 
içerisinde negatif bir Covid-19 PCR testi ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 Almanya & Fransa & İsviçre turuna katılacak tüm misafirler kalkıştan önce çevrimiçi bir kayıt formu doldurmalı ve kayıttan 
sonra alınan onay, varışta basılı veya elektronik formda sağlanmalıdır. Form, varıştan önce en erken 48 saat önce 
doldurulabilir. 

o Online Bilgi Formu" (ePLF) 

 Türkiye’ye dönüşte HES uygulaması Android ya da IOS’dan indirilecektir ve gerekli bilgiler doldurulacaktır. 

 Tura katılacak yolcuların Covid kapsamlı sağlık sigortası olması gerekmektedir. 

 Yolcular, Türkiye'ye hareket etmeden en fazla 72 saat önce çevrimiçi olarak bir Giriş Formu doldurmalıdır. Verilen 
bilgilerle otomatik olarak özel bir HES kodu oluşturulacaktır. Yolcular formu veya HES kodunu doldurduklarına dair kanıt 
göstermelidir. 

o Türkiye'ye Giriş Formu 

 Seyahat edilecek ülkelerin Sağlık Bakanlıklarının belirlediği Covid kaynaklı prosedür değişikliklerinin takibi misafir 
sorumluluğundadır. 

 Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar yurtdışına yapılan 
seyahatlerde geçerli değildir, ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi gerekmektedir. Yırtık ve yıpranmış pasaportlar 
ile giriş yapılamaz. 

 
 
 

https://swissplf.admin.ch/formular
https://register.health.gov.tr/


 

 

 

PAKET TUR BROŞÜR NOTLARI 
 

1. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar 
yurtdışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi 
gerekmektedir. 

2. Kappatur, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne 
tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce 
misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi gerekmektedir. 

3. Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında yaşanan 
değişikliklerden Kappatur sorumlu değildir. 

4. Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik olabilir.  
5. Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat 

değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Kappatur sorumlu tutulamaz.  
6. Kappatur, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme 

hakkını saklı tutar.  
7. Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün / günler  gerçekleştirilebilir.  
8. Kappatur, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
9. Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak 

örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmez.  
10. Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 40 kişidir. Paket tura katılacak kişi 

sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir.  
11. Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.  
12. Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu takdirde gerçekleşir. Katılmak 

istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  
13. Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün / 

günler dışında başka bir gün yapılabilir.  
14. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da 

turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde gerçekleştirilebilir, daha az 
katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise fiyatlar değiştirilerek 
gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Kappatur sorumlu tutulamaz.  

15. Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dahil değildir.  
16. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya ilave 

açılan-kapanan ek yataktır.  
17. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.  
18. Kappatur konsoloslukla misafirlerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin herhangi bir 

neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması halinde hiçbir 
sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde Kappatur’dan tazminat hakkı yoktur.  

19. Vizenin gidilecek tura ilk giriş yapılan ülkeden veya en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması 
gereklidir. Aksi halde pasaport polislerinin ülkeye giriş yaptırmamasından Kappatur kesinlikle 
sorumlu değildir.  

20. Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup tereyağı, reçel, kahve veya çaydan 
ibarettir. Grup kahvaltıları otellerde ayrı salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.  

21. Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz vize için 
gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden en az 1 ay önce yazılı 
onay ile acentaya teslimi gerekmektedir. 

 
TUR BROŞÜRÜNÜ ŞAHSIM VE BERABERİMDEKİ TÜM KATILIMCILAR ADINA OKUDUM, ANLADIM, 
TESLİM ALDIM. 
İSİM, SOYİSİM:                                                                                                  İMZA: 


