
 

Almanya’da Mosel Şarap Bölgesi 
ve Noel Pazarları 

 

Şarap Uzmanı Turgut Tokgöz dipWSET eşliğinde 
 

12 - 15 Aralık 2019 

 
Riesling yetiştiği coğrafyanın özelliklerini yansıtabilme ve uzun seneler yıllanabilme yeteneği olan farklı 
stillerde şaraplar üretme kapasitesi nedeniyle dünyanın en önemli beyaz üzüm çeşitlerinden birisidir. 
Riesling denince doğal olarak akla ilk olarak Almanya’nın Mosel nehri boyunca uzanan ve aynı isimle 
anılan bölgesi geliyor. Bir yılan edasıyla kıvrılan nehrin dik yamaçları boyunca kurulu bağlar şarap 
severlere görsel bir şölen sunduğu kadar aynı zamanda bu bölgenin mükemmel şaraplarının ne denli 
zor şartlarda üretildiğini de ispatlıyor. Nehir boyunca her iki yakada yer alan küçük köylerde kurulan 
Noel pazarları bu görsel şöleni daha da zenginleştiriyor. 
 
Turumuz sadece Riesling ve Mosel’den ibaret değil. Şarap dünyasında hızlı bir şekilde yer edinen Alman 
Pinot Noir’larının en önde gelen üreticilerinin bulunduğu güzel Ahr Vadisine uğrayarak bu üzüm ve 
bölge hakkında da bilgiler edineceğiz. 
 
Bu ziyaretimizi dünyanın en prestijli şarap uzmanlığı unvanı olan Master of Wine olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen şarap uzmanımız Turgut Tokgöz’ün liderliğinde gerçekleştireceğiz. Kendisi aynı 
zamanda Londra merkezli şarap ve yüksek alkollü içki okulu WSET’nin sertifikalı eğitimcisidir. 
 



 

12 Aralık 2019, Perşembe: İstanbul - Köln - Ahrweiler  
Türk Hava Yolları’nın 09.00’da İstanbul Havalimanı’ndan 
hareket edecek TK1671 sayılı seferi ile yapılacak 3,5 saatlik 
uçuşun ardından 10.35’te Köln-Bonn Havalimanı’na varış. 
Gümrük ve bagaj işlemlerinin ardından havalimanında 
karşılanarak Ahrweiler’e varacak ve yerel bir restoranda öğle 
yemeğini alacağız. Öğle yemeğinin ardından Burgonya ile 
yarışacak kalitede Pinot Noir üreten Ahr Bölgesi’nin en önde 
gelen üreticilerinden birisini ziyaret ederek şarap tadımı 
yapacağız. 
 

Tadım sonrasında Autograph Collection üyesi olan 19. yüzyıl 
bir şato olan Hotel Schloss Lieser’e varış. Akşam yemeği ve 
geceleme otelde.  
 

13 Aralık 2019, Cuma: Trier - Bernkastel-Kues 
Otelde alınacak kahvaltının ardından Almanya’nın en eski 
kentlerinden biri olan, Mosel Nehri kıyısında yer alan Trier’e 
hareket.  
 

Şehirde yapılacak gezi esnasında Porta Nigra Kapısı, Roma 
Hamamı Kalıntıları, Trier Katedrali, Meryem Ana Kilisesi, 
Antik Roma Tiyatrosu, Karl Marx Evi ve Roma Köprüsü’nü 
görebileceğiz.  
 

Gezilerin ardından yerel bir restoranda öğle yemeğini 
alacağız. Öğle yemeğinin ardından bölgede en fazla sayıda 
Grand Cru bağdan şarap üreten ünlü üreticinin nehir 
kıyısındaki şatosunu ziyaret ederek Riesling’in büyülü 
dünyasına adım atacağız.  
 

Tadım sonrasında rehberimiz eşliğinde Mosel Nehri 
kenarındaki bir ortaçağ kasabası olan ve aynı zamanda 
ülkenin en ünlü Noel Pazarlarından biri sayılan Bernkastel-
Kues’i ziyaret edeceğiz. Kasabadaki gezi esnasında Curanus 
Stift Köprüsü, Saint Michael Çeşmesi ve Craach Kapısı 
görülecek başlıca yerler arasındadır.  
 

Gezilerin ardından otelimize dönüş.  
 

14 Aralık 2019, Cumartesi: Piesport - Traben-Trarbach 
Otelde alınacak kahvaltının ardından Mosel Vadisi’nin kalbi 
Piesport Kasabası’nın en köklü üreticilerinden birisini ziyaret 
ederek günümüze çiçeksi çok hoş şaraplarla başlayacağız. 
 

Tadım sonrasında yerel bir restoranda öğle yemeğimizi 
alacağız. Öğle yemeğinin ardından dik yamaçlara kurulu 
Riesling bağlarının altından nehir kıyısı boyunca ilerleyerek 
çok ünlü başka bir üreticide tadım yapacağız.  
 

Tadım sonrasında Mosel Vadisi ve Mosel Nehri’nin en güzel 
manzaralarını izleyebileceğimiz Traben-Trarbach’a varış. 
Art-nouveau mimarisi ile ilgi uyandıran kasabada kurulan 
yeraltı şarap mahzenlerindeki noel pazarını ziyaret ettikten 
sonra otelimize dönüş.  



 

15 Aralık 2019, Pazar: Köln - İstanbul 
Otelde alınacak kahvaltının ardından Köln’e hareket. Dönüş 
uçuşumuz için havalimanına transfere kadar şehirde serbest 
zaman.  
 
Almanya’nın dördüncü büyük şehri olan Köln’ün en etkileyici 
Noel pazarı, Köln Katedrali etrafında kuruluyor.  Katedral 
meydanı üzerine kurulmuş 160 ahşap pavillon ile sıcak 
şaraptan yerel tatlara kadar birçok lezzeti deneyebiliriz. 
Dekoratif objeler, sanat eserleri ve el yapımı hediyelik 
eşyaların da satıldığı ahşap stantları ile bu pazar, her sene en 
çok ilgi gören yerlerden biri.  
 
Saat 14.30’ta dönüş uçuşumuz için Köln-Bonn Havalimanı’na 
hareket. 17.30’da hareket edecek Türk Hava Yolları’nın 
TK1676 sayılı seferi ile yapılacak 3 saatlik uçuşun ardından 
22.40’ta İstanbul Havalimanı’na varış.  
 

 

Tur Fiyatı  
Çift kişilik odada kişi başı: 1.720 Euro 
Tek kişilik oda farkı: 270 Euro 
 

Ödeme Bilgisi 
Ön Ödeme: 600 Euro - Rezervasyon esnasında  
Bakiye: 8 Kasım 2019’a kadar 
 
 
Fiyata dâhil olan hizmetler: 

 Hotel Schloss Lieser, Autograph Collection’da 3 gece kahvaltı dâhil standart odada konaklama 

 3 öğle ve 1 akşam yemeği 

 Şarap Uzmanı Turgut Tokgöz dipWSET eşliğinde 4 şarap tadımı 

 Programda belirtilen tüm ulaşım ve transferler 

 Seyahat sigortası 

 Vergiler 
 
Fiyata dâhil olmayan servisler: 

 Türk Hava Yolları ile İstanbul - Köln arası dış hat uçak bileti 

 Fiyata dâhil yemekler esnasında alınacak içecekler 

 Programda belirtilmeyen yemekler  

 Schengen vizesi 

 Kişisel harcamalar (bahşişler, vs.) 
 
 

Uçuş Bilgisi 
Türk Hava Yolları / 12 Aralık 2019 / İstanbul - Köln / TK1671 / 09.00 kalkış - 10.35 varış / 3,5 saat 
Türk Hava Yolları / 15 Aralık 2019 / Köln - İstanbul / TK1676 / 17.30 kalkış - 22.40 varış / 3 saat 
 
 
 
 



 

Vize Bilgisi 
Almanya’ya seyahat edecek Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi (Yeşil) 
Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları 
seyahatlerinde vizeden muaftır. 
 

İptal Koşulları 
Rezervasyon tarihinden sonra yapılan iptallerde Euro 600, tur başlangıcına 30 günden az kalan sürede 
yapılan iptallerde tur bedelinin tamamı yanar. Seyahat sigortası iptal koşulları geçerlidir. 
 
 

Otel Bilgisi 
 

Hotel Schloss Lieser, Autograph Collection 
https://www.schlosslieser.de 

  

https://www.schlosslieser.de/

