
BORDO & BASK BÖLGESİ 

Şarap, Sanat ve Kültür üzerine 



 

BORDO (2) - SAN SEBASTIAN (2) - BILBAO (1) 

BASK KÜLTÜRÜ VE ŞARAP 

27 Mayis - 1 Hazıran 2019   •   5 gece 6 gün    •   THY 

Şarap dünyasının kalbi Bordo ve civarında atar. Garonne 

nehrinin dirsek yaptığı noktaya kurulmuş romantik şehir  

Bordo, Paris'ten sonra Fransa'nın en çok tarihi yapıyı 

bünyesinde barındıran asil kentidir. Mimari hazinelerin 

zenginliği ve zerafeti ile Unesco Dünya Miras Listesine 

girmekte zorlanmamıştır.  

İspanya'nın Bask Bölgesinin insanı sanata ve yemeğe 

düşkünlüğü ile tanınır. Bölge eşsiz bir mutfak kültürüne 

sahiptir ve 40'a yakın Michelin Yıldızlı restorana sahip  

gerçek bir gastronomi merkezidir. Rafine zevk ve anlayışların 

hakim olduğu Bilbao ve San Sebastian şehirleri Bask'ın 

İncileri olarak bilinir ve dünya turizminin de gözdesidir. 



 

1.GÜN : 27 MAYIS 2019 - PAZARTESİ 

İstanbul - Bordo  

Sabah 06:20'de Atatürk Havalimanı dış hatlar terminali THY 

kontuarında buluşma. Direkt sefer ile 08:25’de hareket. 3,5 

saatlik rahat uçuş sonrası yerel saatle 11:10’da Bordo 

Havalimanına iniş. Özel aracımızla şehre geçiş ve yürüyerek 

Bordo şehir turu. Garonne nehri kıyısındaki romantik 

konumu, bağcılık ve şarapçılık üzerine haklı şöhreti, Unesco 

korumasındaki zengin tarihi ve kültürel mirası ile ülkenin 

gözbebeği olan Bordo şehri Paris'ten sonra en fazla sayıda 

tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın şarap 

başkenti olarak da bilinen bölge, 116.000 hektarlık bağa, 

10.000'in üzerinde üreticiye ve yaklaşık 1 milyar şişelik yıllık 

üretim kapasitesine sahiptir. Akşam yemeğimizi bu tarihi  

GEZİ PROGRAMI



kentin en iyi restoranlarından birinde alacağız. Önoloğumuz 

Saba Bey'in seçimi ile hazırlanan zengin menüde bölge 

mutfağının spesiyallerine meşhur şaraplar eşlik edecek. 

Geceleme Bordo 

2. GÜN : 28 MAYIS 2019 - SALI 

Bordo - Saint-Émilion - Bordo  

Kahvaltı sonrası öncelikle Saint-Emilion şehrini ve yöre 

bağlarını ziyaret edeceğiz. İlk olarak 2. yüzyılda Roma'lılar 

tarafından başlatılan bağcılık yörenin en önemli gelir 

kaynağıdır. Médoc, Graves ve Pomerol ile birlikte Bordo 

Şarap Bölgesinin en önemli üretim yerlerinden biri olan 

Saint-Emilion, Unesco Dünya Miras listesinde yer almaktadır. 

Öğleden sonra ise dünyanın en güzel şarap müzesi Cite du 

Vin’i önoloğumuz eşliğinde geziyoruz. Bu unutulmaz 

ziyaretler sonrası otele dönüş. Geceleme Bordo. 

 



3. GÜN : 29 MAYIS 2019 - ÇARŞAMBA      
Bordo - Brede Şatosu - Biarritz - San Sebastian  

Kahvaltı sonrası dünya tarihinin en önemli filozoflarından 

Montesquieu’nun doğduğu şatoya davetliyiz. Montesquieu 

tüm dünya anayasalarının ortaya çıkmasını tetiklemiş en 

önemli aydınlanma çağı tarihi kişiliklerinden biridir. 

Doğduğu ve yaşadığı şato gezdikten sonra Fransa'nın 

popüler sahil kenti Biarritz'e geçiyoruz. Biscay Körfezindeki 

bu lüks tatil beldesi sörfçülerin ve kumar meraklılarının göz 

bebeği. Bir zamanlar İmparatoriçe Eugénie'nin yazlık sarayı 

olan şatafatlı Hotel du Palais yüzyılı aşkın süredir seçkin 

misafirlerini ağırlamakta ve halen daha Côte Basque'ın en 

prestijli adreslerinden. Öğle yemeği molası sonrası İspanya 

sınırındaki Hondarribia şehrini kısaca geziyor ardından San 

Sebastian'daki otelimize giriş yapıyoruz. Geceleme San 

Sebastian.  



4. GÜN : 30 MAYIS 2019 - PERŞEMBE  
San Sebastian  

Kahvaltı sonrası San Sebastian Turu için otelden hareket. 

Hilal biçimli Concha ile sörfçülerin vazgeçilmezi Zurriola 

plajlarının hemen kıyısına kurulmuş San Sebastian dünyanın 

en yaşanılası şehirlerinden. Kilometrelerce süren altın 

kumsallar ve denize inen heybetli Urgull ve Igeldo 

tepelerinin görsel şöleni ve yörenin parmak ısırtan leziz 

yemeklerinin sırrına haiz mutfak kültürü bizleri mest edecek. 

Çok çeşitli kültürel etkinlikler ve sanat geleneği Bask 

yaşamının ayrılmaz bir parçası. Bizler bu eşsiz güzellikteki 

kenti gezdikten sonra unutulmaz bir ziyafete davetliyiz. 

Önoloğumuz Saba Bey'in seçimi ile hazırlanan zengin 

menüde taze ve leziz deniz mahsulleri yada enfes et 

yemekleri servis edilecek. Ve bu lezzet şölenine Rioja 

şarapları eşlik edecek.  Geceleme San Sebastian. 



5. GÜN : 31 MAYIS 2019 - CUMA     
San Sebastian - Getaria - Guernica - Bilbao  

Kahvaltı sonrası San Sebastian'dan ayrılıyoruz. İlk uğrak 

noktamız balıkçı köyü Getaria. Dünyaca ünlü Balenciaga  

M o d a E v i n i n k u r u c u s u C r i s t ó b a l B a l e n c i a g a 

Eizaguirrenyaca'nın doğum yeri olan bu Bask köyünü 

gezdikten sonra ikinci durağımız Pablo Picasso'nun meşhur 

tablosuna ismini veren Guernica şehri. Guernica adlı tablo, 

yaklaşık 3,5 metre yükseklik ve 7,8 metre genişlik ile dikkat 

çekici büyüklükte, tuval üzerine sadece siyah ve beyaz 

renklerde yağlı boya ile yapılmış bir resim olup, sanatçının 

İspanya iç savaşında Guernica şehrine yapılan bombalı 

saldırıya karşı duyduğu büyük üzüntü ve nefreti yansıtmakta 

ve günümüzde en büyük savaş karşıtı resim olarak kabul 

edilmektedir. Ziyaretler sonrası yola devam. Akşama doğru 

Bilbao'ya varıyoruz. Akşam Yemeği ve Geceleme Bilbao. 

  



6. GÜN : 1 HAZİRAN 2019 - CUMARTESİ     
Bilbao - İstanbul 

Kahvaltı sonrası ilk olarak uzman rehber eşliğinde 

Guggenheim Müzesini geziyoruz. Frank Gehry ile 

ö z d e ş l e şm i ş d e k o n s t r ü k t i v i s t m i m a r i n i n ö n c ü 

tasarımlarından bir tanesi olan bu müze, modern mimarinin 

en önemli tasarımlarından biri olup, müze içeriğinin yanı sıra 

özgün mimarisi ile de dikkat çekmektedir. Müze sonrası 

Bask Bölgesinin merkezi Bilbao şehrini turlayacağız. Biscay 

körfezinin ortasında Nervion nehrinin üzerine kurulmuş orta 

çağ ticaret merkezi ve Bask bölgesinin önemli kenti Bilbao, 

sahip olduğu kültürel zenginliği, benzersiz yapıları ve ilginç 

öyküleriyle ziyaretçilerini kolaylıkla etkilemeyi başarıyor. 

Keyifli gezimizin ardından Bilbao Havalimanına transfer. Saat 

17:45 THY direkt seferi ile hareket. Türkiye Saati ile 22:45’te 

İstanbul Atatürk Havalimanına iniş. Gezimizin sonu 



TUR FİYATI :  

1400,00 €    (2 kişilik odada kişi başı) 

FİYATA NELER DAHİL? 

• 5 gece 4 yıldızlı otellerde oda kahvaltı konaklama 

• Önolog Saba Açıkgöz gastronomi rehberliği 

• Özel aracımız ile programda belirtilen ulaşımlar ve geziler 

• Çok özel restoranlarda alınacak 3 akşam yemeği 

• Yemeklerde iyi kalite bölge şarabı (limitli) 

• Gezi programında ziyaret edilecek müze ve ören 

yerlerinin giriş ücretleri : 

• Cite du Vin, Guernica ve Guggenheim müze biletleri 

• Saint Emillion’da bağ evinde şarap tadımı, 

• Brede Şatosu giriş ücreti 

• Seyahat sağlık sigortası 



NELER DAHİL DEĞİL? 

• THY İstanbul-Bordo / Bilbao-İstanbul uçak bileti 

• Tek kişilik oda farkı : 350€ 

• Vize ücreti : 125€ 

• Öğle yemekleri ve 2 akşam yemeği 

• Akşam yemeklerinde su ve şarap haricinde alınacak diğer 

alkollü ve alkolsüz içecekler  

• Programda belirtilmeyen yada ekstra olarak belirtilmiş 

gezi, ziyaret, organizasyon ve aktiviteler 

• Uçuşlarda meydana gelebilecek bagaj limit aşımı 

bedelleri 

• İstanbul dışı şehirlerden katılanlar için iç hat uçuşları 

UÇUŞLAR  

• 27 Mayıs Gidiş :   İstanbul 08:25 - Bordo 11:10  (TK1389)                           

• 1 Haziran Dönüş : Bilbao 17:45 - İstanbul 22:50  (TK1318)          


