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MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ 
CERN AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ İNCELEME ORGANİZASYONU 
AVRUPA’DA BİLİMSEL EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, VE EĞLENCE TURU 
05 - 11 Temmuz 2019 İsviçre: Cenevre, Montrö, Lozan, Zürih; Almanya: Stuttgart, Münih, Fransa: Lyon 
Porsche Müzesi, Technorama  Bilim  Merkezi,  Allianz  Arena, Europa Park,  Nestle  Çikolata  Fabrikası  
 

1.GÜN – ALMANYA, MÜNİH – DEUTSCHES MUSEUM 
( ALLIANZ ARENA FC BAYERN MÜNİH )  
Bilet ve gümrük işlemlerini takiben İstanbul üzerinden, Almanya’nın 
Münih şehrine hareket. Uçakta alınacak sabah kahvaltısı sonrası 
Münih şehrine varış. 
 

 
 
Varışın ardından, Deutsches Museum turu. 1903 yılında kurulan, 
bilimin 50’den fazla dalında, sergilenen 28.000 farklı obje ile dünyanın 
en büyük bilim ve teknoloji müzesi olan Deutsches Museum’da bilim 
dünyasının derinliklerinde unutulmaz bir gün geçiriyoruz. Deutsches 
Museum gezisinin ardından, 2005 yılında açılan, Avrupa’nın en büyük 
futbol kulüplerinden FC Bayern Münich kulübünün evi olan, 
Avrupa’nın 5 yıldızlı stadı Allianz Arena turu. Turumuz sonrasında 
konaklama otelimizde. 
 
2.GÜN – ALMANYA, STUTTGART  
( PORSCHE MÜZESİ ve FABRİKASI ) 
( WILHELMA ZOO BOTANICAL GARDEN GEZİSİ ) 
Otelimizde alınacak kahvaltı sonrası, Almanya’nın 6. Büyük şehri 
Stuttgart’ta bulunan, 2009 yılında açılan, dünya devi Porsche 
firmasının gelişim sürecinde ürettiği farklı araçlar ve üretim süreçlerini 
anlatan Porsche müzesinde unutulmaz bir gün geçiriyoruz.  
 
Porsche müzesi gezisi sonrası, 1919 yılında kurulan bugün 30 
hektarlık bir alanda, 10.000’den fazla canlı türüne en sahipliği yapan 
Wilhelma Zoo ve Botanical Garden’da koruma altındaki türler ve 
5000’den fazla bitki türü hakkında bilgiler edineceğiz. Turumuzun 
ardından konaklama otelimizde. 
 

 
 
3.GÜN – ALMANYA, RUST – EUROPAPARK  
( EUROPA PARK ROLLER COASTER EĞLENCE PARKI ) 
Otelimizde alınacak açık büfe sabah kahvaltısı sonrası, Avrupa’nın en iyi 
tema parkı seçilen Europa Park’a hareket. Yapımı Mercedes-Benz 
firmasına ait dünyanın en uzun ve en hızlı roller coasterlarından biri olan 
Silverstar Megacoaster ve yüzlerce farklı aktiviteye ev sahipliği yapan 
Europa Park Eğlence parkında unutulmaz bir gün.  
 
Europa Park’ta Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre, İngiltere, Rusya, 
Hollanda, Yunanistan, İskandinavya, Avusturya, İzlanda, Portekiz ve 
İspanya adı altında bölgeler oluşturulmuş ve bu ülkeleri mecazi olarak 
ifade edebilecek aktiviteler tasarlanmış. Europa Park gezimizin ardından 
Zurih şehrine varış. Konaklama otelimizde. 
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4.GÜN – İSVİÇRE, ZÜRİH  
( TECHNORAMA BİLİM MERKEZİ )  
Otelimizde alınacak açık büfe sabah kahvaltısı sonrası, 1982 yılında 
kurulan, öğrencilerimizin bilimin çeşitli dallarında sergilenen her bir 
deneyi kendilerinin uygulayarak öğrenmesini sağlayacak Technorama 
Museum’da, 12 farklı temel konuda sergilenen 100’lerce deneyi 
uygulayarak öğrenme fırsatı bulacaklar. Bilim merkezi gezimizin 
ardından, 1833 yılında kurulan ve İsviçre’nin en büyük üniversitesi 
olan Zürih Üniversitesi tanıtım turu. Üniversite gezimizin ardından 
İsviçre’nin en büyük şehri olan Zürih şehrinde kısa yürüyüş turuna 
çıkıyoruz. Gün sonunda konaklama otelimizde. 
 
5.GÜN – İSVİÇRE, LOZAN, MONTRÖ 
( NESTLE ÇİKOLATA FABRİKASI ) 
Otelimizde alınacak açık büfe sabah kahvaltısı sonrası, 1819 yılında 
François-Louis Cailler tarafından kurulan, İsviçre’nin ilk çikolata 
fabrikalarından biri olan, çikolatanın kakao çekirdeklerinden sofraya 
gelene kadar tüm işlemlerini görebileceğimiz Nestle Cailler Çikolata 
fabrikası turu. 
 
Ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı tarihi Montrö 
ve Lozan şehirlerinde antlaşmaların imzalandığı noktaları göreceğiz. 
Chillon Şatosu ile Olimpiyat Müzesi görülecek yerler arasındadır. 
Turumuzun ardından konaklama Cenevre otelimizde.  
 
6.GÜN –  İSVİÇRE, CENEVRE – FRANSA, MEYRİN 
( CERN’DE BİLGİLENDİRME ve MÜZE ZİYARETLERİ ) 
Otelimizde alınacak açık büfe sabah kahvaltısı sonrası, atom altı 
parçacıkları incelemek üzere kurulan ve Dünyanın en büyük parçacık 
fiziği laboratuvarı CERN’ de (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) 
inceleme gezisi.  
 
CERN' ün kuruluşu ve deneyin amaçları üzerine yapılacak 
bilgilendirme ile Microcosm ve Globe Müzeleri inceleme gezileri. 
CERN’de gerçekleştirilecek bilgilendirmelerin ardından, öğrencilerimiz 
CERN’ e ait hediyelik eşya mağazasından hediyelik eşya alışverişi 
yapabileceklerdir. CERN turumuzu tamamlamamızın ardından, 
Fransa’nın Lyon şehrine hareket konaklama Lyon’da. 
 
7.GÜN –  FRANSA, LYON – DÖNÜŞ 
Otelimizde alınacak açık büfe sabah kahvaltısı sonrası, eski şehirde 
yer alan Quartier Saint-Jean, Quartier Saint-Georges ‘nun 
görülmesinin ardından, Presqu'ile District ve Basilique Notre-Dame de 
Fourviere ziyareti. Yapılacak Lyon turumuzun ardından, Lyon 
havalimanına transfer. Bilet ve gümrük işlemlerinden sonra Türkiye’ye 
hareket. USA CAMP ekibi ile kazanılan deneyimler ve yeni dostlarla 
birlikte eğlence dolu bir yolculuğun sonunda evimize varış ve bir 
başka eğlenceli organizasyonumuzda buluşmak üzere. 
 
Ücret ve Diğer Detaylar için Danışman Öğretmen 
İLHAMİ AKSOY ile iletişime geçiniz. 
 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ 
1) Türk Hava Yolları ile İstanbul – Münih ve  

Lyon – İstanbul arası tarifeli uçak biletleri, 
2) Hava alanından otelimize ve otelimizden tekrar havaalanına 

kadar gezi boyunca tüm transferler, 
3) En az 3 veya 4 yıldızlı otel konaklamaları 
4) Otellerimizde açık büfe sabah kahvaltıları, 
5) CERN Müzelerine yapılacak gezi ve bilgilendirme, 
6) Porsche Müzesine yapılacak gezi ve giriş ücreti, 
7) Wilhelma Vahşi Yaşam Parkı ve Botanik Bahçelerine yapılacak 

gezi ve giriş ücreti, 
8) Europa Park tema parkına giriş ücretleri ve sınırsız rollercoaster, 
9) Münih, Stuttgart, Zürih, Lozan, Montrö, Cenevre ve Lyon şehir 

gezileri, 
10) Allianz Arena ve Deutsche Museum yapılacak gezi ve giriş ücreti, 
11) İsviçre Bilim Merkezi Technorama giriş ücretleri, 
12) Nestle Çikolata Fabrikasına yapılacak gezi ve giriş ücretleri, 
13) Alışveriş merkezlerine, restoran ve marketlere yapılacak geziler, 
14) Okulumuza özel olarak hazırlanan hatıra gezi tişörtleri, 
15) Firma sahipleri tarafından gezi boyunca Türkçe rehberlik 

hizmetleri. 

 

 

 
 
 

 


