
 
 
 
 
 
 
 
 
Değerli Dostlarım, 
 
Kasım kasvetlidir derler. Gelin bir hafta sonunu masallardan çıkmışçasına şirin binaları, 
etrafındaki zengin tabiatı, saat gibi işleyen düzeni ile hepimize iç açıcı bir nefes aldıracak bir 
şehre, İsviçre'nin adeta sembolü, gizli başkenti, dünya finansının beşiği Zürih'e gidelim. 
Çoğumuzun defalarca gittiği, çok iyi tanıdığı bu şehri bu sefer hiç bilinmedik yönleri, kıyısını 
çevrelediği gölün ve çevresinin sunduğu tabiat zenginlikleri ve müzik için gezelim. Hemen Zürih 
Gölü kıyısında, şehrin sanki ikinci bir merkezi gibi yayılan Bellevue Meydanı'ndaki muhteşem 
manzaralı Eden au Lac'ın zengin dekorlu, keyifli odalarında biraz kendimizi şımartalım.  
Zürih'de sulardan uzak kalınmaz. Schaffhausen Şelaleri Kasım havasında bile güzel... Tüm 
Zürih'lilerin en sevdiği mesire mekanı Ütliberg'e bizim Tünel benzeri nostaljik dişli trenle çıkıp 
bir Fondue yeriz, artık. Belki de Raclette? İsviçre dediğin, peynir cenneti... 
Kunsthaus'da üç sergi var. "Deli mi, Dahi mi?" sorusuna cevapsız cevaplar silsilesi... Buyrun, 
kapıdan içeri bir göz atalım: 20. yüzyıl başının en uçuk kaçık, delilik ve dahilik sınırını özellikle 
oto portrelerindeki ince alayla didik didik zorlamış bir ressamın dünyasına girelim: Egon Schiele 
ve ondan 80 yıl sonra, yaptığı provokatif resimlerle Schiele’den hiç de aşağı kalmayan bir kadın: 
Jenny Saville(1970). 21. yüzyılın Venezuela'lı enfant terrible'i Javier Téllez ile "deli ne, dahi ne, 
kime göre, kime ne?" sorularının girdabına dalalım.  
 
Gezimizin odak noktası muhakkak ki müzik. İlk durak Zürih'in ünlü konser salonu, bir akustik ve 
mimari harika Tonhalle... Tonhalle Orkestrası eşliğinde, piyanodan rengarenk gökkuşakları 
çıkaran ünlü Polonya'lı piyanist Emmanuel Ax, Johannes Brahms'ın tanışır  tanışmaz platonik bir 
vurgunla bağlandığı Clara Schumann'a ilk gizli müzikal aşk mektuplarını sakladığı re minör 
konçertoyu çalacak. Paradokslar (!) içinde bir müzik… 
…parodiler içinde bir müziğe  bağlanacak: İngiliz besteci Elgar'ın en bilinen ve en sevilen eseri, 
karısından dostlarına zamanın İngiliz entelektüellerini acımasızca hicvettiği Enigma (Bilmece) 
Varyasyonları. Şef bu parodi için biçilmiş kaftan. Müzik dünyasının en sempatik ve espri zengini 
adamlarından biri, Donald Runnicles! 
 
İkinci durak, kapı komşumuz Zürih Operası'nda bir bale gecesi. Finansın beşiği Zürih'de opera ve 
konser bütçeleri tabii ki sapsağlam ve başdöndürücü.  Douglas Lee koreografisi le bir Dünya 
Prömiyeri var programımızda. Ve ayrıca ünlü İsviçre’li koreograf Martin Schlaepfer’in en 
sevilen koreografilerinden "Alabalık" yepyeni bir solukla karşımızda. Schubert'in ünlü beşlisi hiç 
bu kadar güzel bir estetiğe eşlik etmemişti. Gözümüz kulağımıza rakip olacak, kulağımız 
gözümüze..Schlaepfer bu eseri ile ilk defa Zürih Balesi ile çalışıyor. Dünyaca ünlü Prag’lı  
koreograf Jiri Kylian, Wins of Wax (Mumdan Kanatlar) adlı eseriyle eski bir efsaneyi, güneşe 
uçmayı hayal eden Ikarus’un hikayesini Zürih sahnelerine taşıyor.  
 
Üçüncü durak yine kapı komşumuzda, Zürih Operası'nda. Bu sefer sizleri 18. yy sonuna, 
Viyana'ya İmparator II. Leopold'un sarayına götürüyorum. Sarayın en revaçta bestecisi 
Cimarosa'nın başyapıtı gülünç operasını (Opera Buffa) dinleyeceğiz:  Il Matrimonio Segreto, yani 
Gizli Nikah... Düşünün, zamanında bu opera, Mozart'ın dahi müziğinin bile önüne geçmiş, 
Saray'da ve Opera'da en çok oynanan eser olmuş. Bugün çok daha ender çıkıyor gün yüzüne. 
Ama hazır çıkmışken, kaçmaz, kaçırılmaz. 
 



10 Kasım Pazartesi için aslında bir sürprizimiz var. Bir gün daha çalarım, ruhuma  bir İsviçre 
çikolatası daha atarım derseniz, bizimle Lucerne'e geliyorsunuz, demektir. Gölün üzerinde, eski, 
hoş bir teknede biz bize Lucerne kıyılarını seyrederken İsviçre şarapları eşliğinde güzel bir öğle 
yemeği yiyeceğiz. Sizler için İsviçre'nin en güzel otellerinden, eski bir Barok sarayı Chateau 
Gütsch'de oda ayırdık ve akşam otelin muhteşem restoranında, sevgili Nuray ve ben sizleri bir 
Folktur Gala yemeğine davet ediyoruz. Bolca müzik ve bolca sanat konuşalım. 
 
İyi günlerde buluşmak ümidi ile sevgiyle kalın. 
 
Muammer Erboy 

 
 
 
 
 
 

 
Zaman  İçinde Biçim  Biçim Müzik, 

Minyatür Metropol Zürih'de bir hafta sonu 
 

 
 

07. Kasım – 10. Kasım/ 11. Kasım 2014 
Zürih/Luzern 

 
 
07. Kasım 2014, Cuma: İstanbul - Zürih 
12.00  İstanbul Yeşilköy Havalimanı Dış Hatlarda kontuarda buluşma 
14.05  Swiss Airlines LX 1801 uçağı ile İstanbul'dan Zürih'e hareket 
16.10  Zürih Havaalanına iniş. Pasaport ve bagaj işlemlerini takiben özel otobüsümüz ile 
otelimiz Eden au Lac'a transfer  
Yerleşme ve dinlenme için serbest zaman. 
18.00  otelimizin lobisi (veya barında) apero ve Muammer ERBOY ile konser sohbeti 
19.00  Konser için Tonhalle (Zürih Konser Salonu) na hareket, Brahms ve Elgar Şef Donald 
Runnicles idaresinde dünyaca ünlü Tonhalle Orkestrası önce çağımızın büyük piyanistlerinden 
Emmanuel Ax'a Johannes Brahms'ın re minör, Op. 15 piyano konçertosunda eşlik edecek. 
Brahms bu ilk büyük eserinin içine yeni tanıştığı ve hemen tutulduğu platonik aşkı Clara 
Schumann'a birçok mesaj saklamıştır. Ax'ın lirik tuşesinde bu mesajlar birbiri ardına dile 
gelecek. Ikinci yarıda tam ikiyüz yıllık bir suskunluktan sonra tüm dünyaya İngiliz müziğinin 
hala var olduğunu ve küllerinden yeniden dirildiğini ispat eden Edward Elgar'ın tartışmasız 
başyapıtı Enigma Varyasyonları var. Müzikte hiciv sanatının acımasız şahikası bu eseri, süper 
mizah anlayışı ile Runnicles'dan daha iyi kim yorumlayabilir? 
Konser sonrası souper: Baur au Lac otelinin meşhur barı Rive Gauche'da izlenimlerimizi 
paylaşacağız. 
23.30 Otele Transfer 
 



08. Kasım 2014, Cumartesi: Zürih 
11.00  Otel'imizde kahvaltımızı ettikten sonra özel otobüsümüze Schaffhausen'e, Ren nehri 
üzerindeki şelalelere hareket. Dileyen botlarla şelalelerin dibine kadar yaklaşabilir.  
12.30  Öğle yemeği için otobüsümüzle Fischerzunft adlı meşhur bir balık lokantasına transfer 
15.00  Otelimize geri dönüş. Akşamki bale dünya prömiyerine kadar serbest zaman. 
18.30  Otelimiz lobisi veya barında apero ve Muammer ERBOY ile müzik sohbeti 
19.15  Yürüyerek otelimize komşu Zürih Operası'na hareket  
20.00  Bale Akşami. Forellenquintett (Alabalık Beşlisi), müzik Franz Schubert, koreografi 
Martin Schläpfer. İsviçreli koreograf Düsseldorf'daki büyük başarılarından sonra Zürih Opera 
ve Balesi'nde ilk defa eser sahneliyor. Schubert'in duygu yüklü müziği hiç bu kadar yoğun bir 
estetikle buluşmamıştı. World Premiere. Neoklasik pas de deux'lerin üstadı ünlü koreograf 
Douglas Lee ikinci kez Zürih Operası ve Balesi'nde. Bakalım ne hazırladı yeni koreografisinde… 
Wings of Wax, yani Mumdan Kanatlar. Mitolojinin ünlü Ikarus'u, ilk uçan insanı ünlü Prag'lı 
koreograf Jiri Kylian'ın, Salzburg Baroku'nun büyük bestecisi Ignaz Biber ve tüm bestecilerin 
bitmez tükenmez ilham kaynağı Bach ile modern müziğin önemli ismi Cage ve minimalist 
müziğin babası Glass'dan seçtiği müziklerle baroktan moderne, müthiş bir sentezle çizdiği 
peyzaja ve dans biçimlerine şahit olacağız.   
 
 
09. Kasım 2014, Pazar: Zürih 
10.15  Otelimizde kahvaltı ettikten sonra Uetikon Waldegg'e otobüsümüzle hareket 
11.18  Nostaljik Dişli Tren ile Ütliberg'e çıkış. Zürih'lilerin en sevdiği bu mesire 
yerinden aşağıda yayılan Zürih şehrine doyumsuz bir manzara keyfi ile Uto Kulm Oteli'nin 
lokantasında Zürih'in en iyi Fondue ve Raclette'inin keyfini sürdükten sonra, 
14:06  Treni ile Uetikon Waldegg'e iniş. Özel otobüsümüz ile Kunsthaus'a geçiş.  
15.00  Provokatif resimleri ile çığır açmış ünlü Avusturya'lı ressam Egon Schiele ve ondan 40 
yıl sonra benzer provokasyonla Schiele'nin pandanı sayılabilecek İngiliz kadın ressam Jenny 
Saville sergisini sanat tarihçisi özel rehberimizle gezecek, Delilik ve Dahilik arasındaki Sırat 
Köprüsü inceliğindeki sınırın gizlerini araştıracağız.  
Bonus: Javier Tellez. Venezuella'lı bir enfant terrible.  
16.30  Otelimize dönmek üzere Kunsthaus'dan hareket.  
18:15  Otelimiz lobisi veya barında Muammer ERBOY ile müzik sohbeti. 
19:00  Yürüyerek otelimize komşu Zürih Operası'na otelimizden hareket 
19:30  "Il Matrimonio Segreto" Gizli Nikah (1792), Domenico Cimarosa. Opera Buffa. 
Avusturya İmparatoru II. Leopold'un Mozart'a tercih ettiği, sarayında bizzat ağırlamaktan 
çekinmediği besteciden zamanının en çok oynanan eseri. Zürih'deki son temsile yetişiyoruz. 
 
 
10.Kasım 2014, Pazartesi 
 
Option 1 Zürih - İstanbul  
10.00  Kahvaltı sonrası Grubumuzdan İstanbul'a erken dönmeyi tercih edenlerle vedalaşma ve 
Zürih`te kalan misafirlerimize serbest zaman 
12.00 Check-out 
16.00  Zürih havalimanına Türk Hava Yolları'nın TK 1910 İstanbul saat 18.25 de kalkan 
uçağına transfer, 22.15 de İstanbul’a iniş. 
 
Option 2 Zürih - Luzern 
10:30  Luzern`e otobüsümüzle hareket 
12:00  Grubumuza özel, nostaljik yüz yıllık bir tekne ile Vierwaldstätter Gölü'nde bir saat tur 
Tur sonrası tradisyonel İsviçre mutfağının sunulduğu Old Swiss House'da öğle yemeği. 
15.00  Otelimiz Chateau Gütsch'e geçiş ve serbest zaman 
18.00  Isteyenlere otelimiz Chateau Gütsch gezisi 



18.30  Otelimizin meşhur ve çok şık restoranında Apero ve çok özendiğimiz menüsü ile Folktur 
Gala Dinner... Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.  
 
11.Kasım 2014, Salı: Zürih İstanbul 
Kahvaltı ve serbest zaman 
14.00  Özel otobüsümüzle Zürih havalimanına Türk Hava Yolları'nın TK 1910 İstanbul saat 
18.25 de kalkan uçağına transfer, 22.15 de İstanbul’a iniş 
Ücret :  (Uçak hariç) 

1. Seçenek : (min 15 kişi)                   2.Seçenek: ( min 8 kişi) 
Çift kişilik odada kişi başı          :  EUR 2.150,-   EUR 2.600,- 
Tek kişi farkı                    :  EUR    350,-    EUR    400,- 
 
Yeterli katılımcı olmadığı takdirde fiyat farkı olabilir. Böyle bir durumda Folktur’un geziyi iptal 
hakkı saklıdır.  
 
Ödeme :  

1. Kayıt tarihinde EUR 1.250,- peşin alınır, bakiye en geç 20 Eylül 2014 tarihinde ödenmelidir.  
2. Kredi kartı ödemelerde %5 komisyon tahsil edilir.  
3. Paket fiyatında alınmayan servislerin ücretleri iade edilmez.  

 
İptal Şartları: 
19 Eylüle kadar iptal edildiği takdirde EUR 500,- ödenen meblağdan kesilir.  
20 Eylül tarihine kadar tüm ödemeler yapılmış olacağından herhangi bir iade yapılamaz.   

Seçenek 1 Tur ücretine dahil olan hizmetler: 
 3 gece 5* Eden au Lac otel konaklama, kahvaltı vergi dahil 
 Şehir vergisi 
 Programda belirtilen tur bedelleri ve transport 
 Havaalanı – otel – Havaalanı transferler 
 Kunsthaus giriş ve özel tur ücreti 
 Tren biletleri 
 Konser, bale ve opera biletleri 
 1 adet Tekne gezisi (Schaffhausen)  
 Oteldeki bagaj ücretleri  

 Danışmanımız Sn. Muammer ERBOY refakati 
 
Seçenek  2 Tur ücretine dahil olan hizmetler:  

 3 gece 5* Eden au Lac otel konaklama, kahvaltı vergi dahil 
 1 gece 5* Şato Gütsch otel konaklama,kahvaltı vergi dahil 
 Şehir vergisi 
 Luzern Şato Gütsch apero ve akşam yemeği (Folktur ikramı) 
 Programda belirtilen tur bedelleri ve transport 
 Havaalanı – otel – Havaalanı transferler 
 Kunsthaus giriş ve özel tur ücreti 
 Şato Gütsch tur ücreti 
 Tren biletleri 
 Konser, bale ve opera biletleri 
 2 adet Tekne gezisi (Luzern ve Schaffhausen)  
 Oteldeki bagaj ücretleri  

 Danışmanımız Sn. Muammer ERBOY refakati 

 



Tur ücretine dahil olmayan hizmetler: 
 Uçak bileti 
 Otelde yapılacak ekstra harcamalar 
 Yukarıda belirtilenler dışındaki öğle ve akşam yemekleri ve yemeklerde ki içecekler 
 Vize ücreti 
 Yurt dışı çıkış harcı 

 Hamaliye ve bahşişler 
 
  

FOLKTUR SEYAHAT ACENTASI  
Cumhuriyet Cad. Çınarcık Apt. No 69 Kat 2, 34373 Elmadağ – İstanbul 

Tel: 90 (212) 233 29 00 / Fax: 90 (212) 225 58 36 

Email: nuray@folktur.com   /   Web: www.folktur.com 
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