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Sevgili Müziksever Dostlar, 

Bu turumuzda yeniden sizlerle beraber Bregenz Müzik Festivali’nde buluşmayı 
hedefledik.  

Bregenz’deki mimarisiyle ünlü Kunsthaus ‘da dev heykelleriyle tanınan Arjantinli 
sanatçı Adrijan Vilar Rojas’ın  eserlerini (yeniden)  görme imkanı bulacağız. Hala 
hafızalarımızda Rojas’ın dev hayvan heykelleri. Büyükada sahillerinde fantastik 
ama ekolojik açıdan çok da düşündürücü bir sergi idi. Bu sergisi de heyecan ve 
şaşkınlık uyandıran sürprizlerle dolu… 

Göreceğimiz iki opera ve dinleyeceğimiz bir konser yanında sizleri,  Konstans 
gölünde çiçekleriyle ünlü Mainau adasına ve sevimli kıyı kenti Konstanz’a  bir 
gezinti bekliyor. 

Müzik güncemizin yanında lezzetli yemekler ve özel şaraplarla keyifi saatller 
geçireceğimiz lokantalar seçmeyi de ihmal etmedik pek tabii ki… 

Son gün seramik atölyeleri ve tahta işleri ile ünlü Lindau kasabasında gönlümüzce 
dolaşacak ulu ağaçların gölgelediği bir bahçede buluşup yemeğimizi yedikten 
sonra İstanbul’a dönüş için hareketleneceğiz.  

Umarız bu turumuzda da  sizleri  günlük sıkıntılardan uzaklaştırıp,  kısa da olsa, 
minik gezilerimiz ve harika müzik programlarıyla  keyifli birkaç gün geçirmenizi 
sağlayabiliriz.   

Sevgiyle kalın… 

Nuray Erten 



 
 

 

 

 

 

Değerli dostlar, 

Her yıl Temmuz ayı müzik vaktidir Bregenz'de. İki ay süren opera ağırlıklı festival, 
kurulduğu günden itibaren dünyanın en önemli orkestralarından biri olan Viyana Senfoni 
Orkestrası daimi eşliğinde opera dünyasının gencecik yükselen yıldızlarını bünyesinde 
toplar. Bu sanatçıların yıldızlarını daha da çok parlatabilmek ve müzik meraklılarına hiç 
unutamayacakları anlar yaşatmak için göle müthiş bir sahne kurulur ve bu sahnede her yıl 
özenle  seçilen bir opera üstün bir müzik performansıyla görkemin doruğunda dekorlar, 
parlak kostümler ve hızla akıp giden sahnelerle sihirli bir heyecana dönüşür.  

 Almanya, Avusturya ve İsviçre ülkelerine yayılan birbirinden güzel ve hareketli kıyılarıyla 
Avrupa'nın  en büyük ve en romantik göllerinden biri olan Konstans Gölü (Bodensee) 
Avusturya kıyılarını yalarken Bregenz'i de kucaklar sisli büyüsü ile. Ve her sene çok değişik 
ufuklara açar gözlerini Bregenz, Temmuz ayı geldiğinde. Ufacık şehir bir metropole 
dönüşüp devleşir. 

Opera ağırlıklı bir festivaldir 41 yıldır yaşanan. Olanca görkem ve masalsı bir büyüyle, ana 
sahnede göl üzerinde tutku ve aşka dair bir opera yer alır her zaman. Bu yıl en mütevazı 
klasik müzik dinleyicisinin bile aşina olduğu unutulmaz melodileri ile Carmen tutuşturacak 
kalpleri. Tutku ve aşkın hazin bir ölüm içinde eridiği bu alevli opera, olimpiyat açılışları ve 
U2, Take That gibi çok ünlü pop gruplarının ve Sting gibi dünya kültürüne mal olmuş kült 
sanatçıların sahnelerini hazırlamakla ünlü Es Devlin'in, zeka ve enerjisiyle, bu kendisi de 
alev alev müthiş İngiliz kadın sanatçının farklı dehasından çıkan sahne akışı içinde 
sunulacak.  

Göl sahnesinde dev boyutlarla sunulan operaya tezat her yıl çok ender oynanan veya 
unutulmaya yüz tutan operalardan birini seçer Festival komitesi ve muhteşem akustiği ile 
ünlü kapalı salonda, Festspielhaus'da (Festival Sarayı) bu ender mücevheri  sadece üç 
temsil sergiler. Bu tarz operalara getirdiği yeni solukla ve bunları tekrar repertuarlarına 
almaları için dünyanın en önemli opera evlerine ilham olmakla ünlüdür Bregenz festivali. 



 
 

 

 

 

 

 

Geçen yıl Franco Faccio nam G.Verdi çağdaşı ve yakın dostu besteci ve orkestra şefinin 
nerede ise 150 yıldır uyuyan Hamlet operasına  hayat üflediler.  Bu üç temsil müzik 
dünyasının manşetlerinde hala yer alıyor. Önümüzdeki sezonlarda da birçok operada 
karşımıza çıkacağa benzer… 

Bu yıl Gioachino Rossini'den inanılmaz bir Kızıldeniz incisi var programda: Olgunluk eseri 
Moses in Egitto (Musa Mısır'da). Hollandalı sıra dışı  reji fikirleri ile ünlü kıymetli kadın 
rejisör Lotte de Beer'in sahneye koyduğu eserin dekorlarında yüzyılımızın teknolojisi de 
başrolde: Işık oyunları ile Kızıldeniz'in Tevrat'ta anlatıldığı şekilde yarılmasını gerçeğe çok 
yakın bir düzende izlemek ve hissetmek çok başka bir deneyim olacak. Son söz operanın 
müziğine:  son perdede basbaritonun koyu sesi ile başlayıp tenora, tenordan 
mezzosopranoya, mezzodan da sopranoya devr edilerek koroya karışan muazzam 
quartett kanımca Rossini'nin sıra dışı dehasının ve içe işleyen melodiler bulmaktaki üstün 
kabiliyetinin en büyük kanıtıdır. Benim için festivalin tepe noktası, zeniti bu opera hatta bu 
arya!!! 

Bregenz Festivali'ne geçen sene artistik direktör seçilen Çek asıllı Avusturya'lı Elisabeth 
Sobotka'nın ruhu artık festivalle bütünleşmiş. Viyana Senfoni'nin bu yıl vereceği 
konserlerin programları gelenekselin dışında çok değişik bir ruha sahip. . Viyana Senfoni 
Orkestrası'nın her festival sezonunda genelde üç konserden oluşan  konser dizisinin ilki 
Carmen'in açtırdığı İspanya güneşi etkisi ile Devussy, Manuel de Falla ve Maurice Ravel'in 
tamamen İspanyol müziğinden esinlenerek ve etkilenerek kotardıkları hareketli 
müziklerine ayrılmış.  

Konstans gölü sularının dinginliğinde İspanyol ateşini yaşamaya bekliyoruz sizleri.  

Sevgi ve iyilikle kalın. Huzurlu günlerde buluşmak ümidi ile... 

M. Muammer Erboy 
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               TUR PROGRAMI: 

22.Temmuz  2017 Cumartesi:  

11.30  İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlarda 
kontuarda buluşma TK   saat 11:45 uçağı ile 
İstanbul'dan Zürih'e hareket ve  13:40 de varış. Özel 
otobüsümüzle 2 saatlik bir yolculuk sonunda 
Bregenz’de otelimiz Hotel Mercure’e  yerleşme. 
 
19:15 -     Muammer Erboy ile ikramlı sohbet 
 
21:15 Georges Bizet, Carmen, Seebühne (Göl Sahnesi) 

 

 

 

 

 

Carmen… Paris Opera Comique’de ilk oynanışı fiyasko… Bugün en çok oynanan 
operalarda tartışmasız liste başı. Oynak melodiler, aşk dolu tutkulu sahneler, 
kıskançlık  ve kinin erittiği iki ruh. İspanyol Çingenelerinin elbiseleri kadar renkli 
bir o kadar da tehlikeli dünyası. Kartlar asla yalan söylemez. İnsan kaderi ise 
konu… 

Opera sonrası otele dönüş 

 



 
 

 

 
 
23. Temmuz 2017 Pazar : 
 
Otelimizde keyifli bir kahvaltının ardından opera için 
10:30 da otelden ayrılıyoruz.  
 

11:00 Gioachino Rossini Musa  Mısır’da  ,  Bregenz  Festspielhaus  (Kapalı 
Tiyatro) 
Rossini’nin son dönem eseri. İnanılmaz 
zengin melodiler. İnsanın içine işleyen 
son perde.  Musa ‘nın Firavun ile savaşı 
ve ırkını Mısır’dan çıkarışının hikayesi. 
Tiyatro teknolojisinin doruğunda     
 
Çok özel bir mimarisi olan 
Kunsthaus’da ki dev heykelleri ile ünlü 
Adrijan Vilar Rojas koleksiyonu gezilecek.  
2014 İstanbul Bienali kapsamında Büyükada Troçki evi önündeki sergisi hala 
zihinlerde ve kalplerde… 
 
19:30 Akşam yemeği (ekstra) 
 



 
 

 
 
 
 
24. Temmuz 2017 Pazartesi:  
 
10:30 Konstanz  ve Mainau adası 
gezisi, dönüş vapurla Bregenz 
 
16:30 Otele dönüş  
 
18:00-19:00  Muammer Erboy ile  
ikramlı sohbet 
 
19:30 Wiener Symphoniker, Antonio Méndez 
İspanyol ezgileri ile harmanlanmış empresyonist Fransız müziği başrolde.  
 
Claude Debussy,       İberia süiti 
Manuel de Falla,      İspanya Bahçelerinde Gece 
Maurice Ravel ,        Sol Majör  Piyano Konçertosu 
                                    Solist Javier Perenias 
Manuel de Falla,      Üç Köşeli Şapka bale süiti 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Konser sonrası  otele dönüş. 



 
 

 

 

 

25.Temmuz 2017 Salı: 

Otelimizdeki kahvaltının ardından otobüsümüzle hareketle, Lindau kasabasında 
gezinti serbest zamanve  ve öğle yemeği.  Keyifli bir bir gün sonrası havaalanına 
transfer 

18:50 uçağı ile  hareket ile  22:35 İstanbul’a varış 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
TUR ÜCRETİ (min 10 kişi) 
İki kişilik Deluxe odada kişi başı : € 2.300,- (uçak hariç) 
Tek kişilik Deluxe oda farkı : € 325,-  
THY ile havalimanı vergileri dahil ekonomi sınıf gidiş-dönüş bileti : 410 € ‘dan 
başlayan fiyatlarla 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
ÖDEME VE İPTAL ŞARTLARI: 
05.Mart 2017 tarihine kadar ücretin yarısı alınır, bakiye 30. Nisan 2017  sonu ödenmelidir.   
 

• 15. Mart 2017 tarihine kadar yapılan iptallerde EUR 750,- iade edilir.  
• 14.6. tarihine kadar bildirilen iptallerde EUR 500,- iade edilir.  
• 15.Haziran 2017 tarihinden sonra tüm bilet ve konser bileti ödemeleri 

yapıldığından iade yoktur.  
 
Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetler 
 Mercure Bregenz City hotelde, 3 gece 4 gün oda/kahvaltı konaklama 
 Konser ve  opera biletleri 
 Şehir vergileri 
 Havalimanı-otel-havalimanı transferleri (programdaki uçuşlar için) 
 Müzik Danışmanımız Sn. Muammer ERBOY refakati 
 TURSAB seyahat sağlık sigortası 
 
Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler 
 Otelde yapılacak ekstra harcamalar 
 Belirtilen dışında ki öğle ve akşam yemekleri ve içecekler 
 Vize ücreti 
 Yurt dışı çıkış fonu 
 Hamaliye ve bahşişler 
*** Hava şartlarından meydana gelebilecek uçak iptal ve rötarlarından, kaybolan 
valizlerden acentemiz sorumlu değildir. 
***Hava şartlarından dolayı iptal edilen konser ve operaların biletleri iade alındığı 
takdirde misafirlerimize iade edilebilecektir.  
***Havaalanı vergilerine gelebilecek artış yansıtılacaktır. 

 

 

 



 
 

 

 

   RESTAURANTLAR 

 
Wirtshaus am See:  Taze balık ve çevrede 
üretilensebzelerden yapılmış tradisyonel 
yemekleri tadabileceğiniz  göl kenarında keyifli bir 
mekan.  
http://www.wirtshausamsee.at/de/home/ 
Tel: +43 5574 42210 
 

 

Restaurant Mangold :   Aile işletmesi 
olan restaurant oldukça keyifli çeşitli 
mekanlardan oluşuyor.  
http://restaurant-mangold.at/ 
Tel: +43 5574 42431 
 

 

Burgrestaurant Gebhardsberg : Harika bir 
manzara eşliğinde orta çağ dekorasyonu ve 
geniş şarap seçenekleriyle lezzetli yemekler 
sunuyor. 

http://www.greber.cc/gebhardsberg/home/ 
Tel : +43 5574 42515 
 

http://restaurant-mangold.at/
http://www.greber.cc/gebhardsberg/home/


 
 

 

                    

 

   HOTEL MERCURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adres: Hotel  Mercure Bregenz  
     Platz der Wr. Symphoniker 2, 6900 Bregenz 
     Avusturya 
     
 Tel : +43 5574 461000 
 Web : http://www.mercure.com/  
 

 

 



 
 

 

 

 

 

İLGİLİ KİŞİLERİN TELEFON BİLGİLERİ: 

 

Muammer Erboy  : +90 532 4162588  
Müzik danışmanı mmerboy2012@gmail.com 

 
Nuray Erten  : +90 542 433 19 38 
Acente yetkilisi nuray@folktur.com 
 
Ofis tel  : +90 212 233 29 00 
Ofis fax  : +90 212 225 58 36 
Adres   : Cumhuriyet cad. Çınarcık apt. No 69 
     Kat 2 Elmadağ Istanbul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mmerboy2012@gmail.com
mailto:nuray@folktur.com


 
 

 
 

                              

                         T Ü R K İ Y E ’ D E N   D Ü N Y A Y A  S A N A T  V E  M Ü Z İ Ğ İ N  İ Z İ N DE 
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