
Piano Piano

TRAKYA BAĞ ROTASI

ŞARAP VE GASTRONOMİ GEZİSİ 

29 – 30 TEMMUZ 2017



Piano Piano

OTEL

29-30 Temmuz 

Bakucha Vineyard & Spa Hotel,  www.bakucha.com

http://www.hotelconcordtorino.com/


Piano Piano

29 Temmuz, Cumartesi

Sabah 8:30’da Levent Yapı Kredi Plaza önünde buluşuyoruz.
Otobüsümüze binerek Trakya Bağ Rotası’nın Kırklareli bölümüne
hareket ediyoruz. İlk durağımız winemaker Akın Gürbüz’ün kurduğu
Türkiye’nin en yeni butik şaraphanelerinden Gürbüz Winery.
Şaraphane gezisi ve tadımın ardından Büyükkarıştıran’da yerleşik
Chamlija şaraplarını tatmak ve öğle yemeğimizi almak üzere bölgenin
en güzel kır lokantası olan Çamlık Restoran’a hareket ediyoruz. Öğle
yemeği ve Chamlija şarapları tadımının ardından ilk gece kalacağımız
Bakucha Vineyard & Spa Otel’e hareket ediyoruz otelimize geçiyoruz.
Otelimiz Arcadia bağlarının ve şaraphanesinin içerisinde. Odalara
yerleşmemizin ardından Arcadia şaraphanesi ziyareti ve şarap
tadımı. Akşam yemeğini otelin restoranında özel bir yemek-şarap
menüsüyle alacağız.

30 Temmuz, Pazar

Sabah keyifli bir kahvaltının ardından otelden çıkış işlemlerimizi
yapıp Trakya Bağ Rotası’nın Tekirdağ Bölümü’ne doğru hareket
ediyoruz. Burada ilk olarak bölgenin köklü butik üreticilerinden
Umurbey’i ziyaret edip şarap tadımı yapacağız. Daha sonra öğle
yemeğimizde yeni nesil butik şaraphanelerden Barel’İn kurduğu
Barel Bağ Evi’ne konuk olup keyifli bir öğle yemeği ve şarap tadımı
yapıyoruz. Yemek sonrasında Trakya’nın en iyi kırmızı şaraplarını
yapan üreticilerinden Chateau Nuzun’a giderek özel bir şaraphane
gezisi ve şarap tadımı gerçekleştireceğiz. Ziyaretimizin ardından
İstanbul’a dönüş yapıyoruz.

PROGRAM



Piano Piano

Fiyata dahil olan hizmetler:

✓ Bakucha Vineyard & Spa Hotel’de 1 gece standart odada kahvaltı dahil konaklama

✓ Özel araç ile programda belirtilen tüm transferler ve geziler

✓ Programda belirtilen 2 öğle, 1 akşam yemeği, yemeklerdeki içecekler ve tüm tadımlar

✓ Gürbüz Winery, Chamlija, Arcadia, Umurbey, Barel, Chateau Nuzun Şaraphaneleri gezisi, özel

şarap tadımları.

✓ “Şarap Atölyesi” Murat Mumcuoğlu’nun şarap danışmanlık ve rehberlik hizmeti

✓ İptal ve sağlık teminatlı yurtdışı seyahat sağlık sigortası

Fiyata dahil olmayan hizmetler:

- Kişisel harcamalar

- Ekstra alınan yemekler, içecekler

Piano Piano Turizm
TÜRSAB Üye No: 8305
Telefon: 0 216 545 90 08
E-posta: info@pianotur.com

Çift kişilik odada kişi başı: 990 TL

Tek kişilik oda farkı: 70 TL

FİYAT

ÖDEME VE İPTAL ŞARTLARI
Geziye katılım için ödeme planı:
• Kesin kayıt aşamasında gezi tutarının yarısı ödenir. 
• Gezi tarihine bir ay kala bakiye ödemesi tamamlanır.
• Kredi kartı ile yapılan ödemelerde vade farksız taksit uygulaması, Akbank kartlarına 3+3, Bonus 

kartlara 2 taksit olacak şekilde geçerlidir.

Detaylı ödeme ve tur detayları için Piano Piano Turizm ile irtibata geçebilirsiniz:

mailto:info@pianotur.com

