FRANSA ŞATOLARI
Ağır ağır akan Loire Nehri’nin ortasında, zamanın donup kaldığı muhteşem bir coğrafyada, tüm ihtişamları ile
sizi adeta bir masalın içinde hissettirecek görkemli kale ve şatoları, yemyeşil bereketli toprakları ile resim gibi
şarap bağları ile Loire Vadisi’i sizi büyüleyecek.

PARIS (1) LE HAVRE (1)-ST. MALO (1)
ANGERS (1)- BLOIS(2)- PARIS (1)
Antalya'dan direkt uçuş fırsatı ile...
7 Gece 8 Gün
08 Temmuz 2019 hareketli...
Extra Tur Yoktur...

1.GÜN ANTALYA – PARİS
Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar gidiş terminalinde 13:00’da hazır bulunulması. Bagaj, bilet ve pasaport
işlemlerinden sonra Sunexpress Havayollarının XQ 510 uçuşu ile 15:15’de Paris’e hareket. 18:35‘da Paris’ e

varış, ardından havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüzle panoramik şehir turu. Panoramik Şehir
turunda Opera Meydanı ve Binası, Tuilleries Bahçeleri, Concorde Meydanı, dünyaca ünlü alışveriş caddesi
Champs-Elysées, Zafer Takı( Arc De Triomphe), Eiffel Kulesi, Askeri Müze, Meclis binası, Napoléon'un Mezarı,
Louvre Sarayı ve Müzesi, Madlen Kilisesi, Grand Palais, Petit Palais, Comedie Francais, görülecek yerler
arasındadır. Tur bitiminde otele transfer…
2.GÜN PARİS – ROUEN – HONFLEUR – LE HAVRE (230 km)
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası bizi bekleyen özel aracımız ile ilk durağımız olan Normandiya bölgesinin
başkenti, Rouen’e hareket ediyoruz. Uzun yıllar Paris’ten sonra en büyük şehir olarak kabul edilen Rouen,
geçmişte hem İngilizler hem de Fransızlar tarafından yönetilmiş ve birçok savaşa sahne olmuştur. Yapacağımız
panoramik şehir turumuzda; Notre Dame Katedrali, eski Pazar yeri, hal binaları, Jean D’Arc’ın yakıldığı meydan
ve kilisesi, gözetleme kulesi ve Büyük Saat Kulesi göreceğimiz yerler arasındadır. Buradaki gezimizin ardından
Normandiya bölgesinin tartışmasız en güzel şehirlerinden biri olan Honfleur’a hareket edeceğiz. Honfleur’da
yapacağımız şehir turumuzda; Fransa’nın en büyük ahşap katedrali olan Saint Catherina Katedrali, eski tuz
depoları, eski liman göreceğimiz önemli yerler arasında olacaktır. Programımızın tamamlanmasına takip
Normandiya bölgesinin merkezi kabul edilen Le Havre’ye geçiyor ve buradaki otelimize yerleşiyoruz.
3.GÜN DEUVILLE –TROUVILLE SUR MER – LE HAVRE (5o km)
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından, 19. Yüzyıldan itibaren empresyonistlerin resimleri ile ün
kazandırdığı bölgenin en güzel iki sahil kasabasını ziyaret edeceğiz. İlk durağımız Fransız hanımefendilerinin
uzun eteklerini kirletmeden sahil boyunca gezebilmeleri için yapılmış ahşap yollu plajları, gazinoları ile nam
salmış olan, Fransız sinemacıların filmlerinde doğal plato olarak kullandıkları Deuville kasabası olacak. Ardından
yine aynı dokuya sahip bir diğer kasaba Trouville Sur Mer’i ziyaret edeceğiz. Bugün programımızın bitiminde ise
Le Havre’deki otelimize döneceğiz.
4.GÜN ARROMANCHES LES BAIN – MONT SAINT MICHEL – ST. MALO (272 km)
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından, odalarımızı boşaltıyor ve Normandiya çıkartmasının yapıldığı
sahillere doğru yola çıkıyoruz. İlk durağımız II. Dünya Savaşının kaderini belirleyen Arromanches Plajı olacak.
Burada savaş müzesini ziyaret ettikten sonra, kayalık bir ada üzerine kurulmuş olan ve 8. Yüzyıldan beri
Fransa’nın en önemli hac merkezlerinden biri olan Saint Mont Michel’i göreceğiz. Burası aynı zamanda med
cezir hareketlerini en iyi izleyebileceğimiz yerlerden de biridir. Manastırın eteklerinde yer alan küçük köyde
geçireceğimiz serbest zamanın ardından, surları ve şatosu ile ortaçağ görünümünü tamamen korumuş olan St.
Malo’ya hareket edeceğiz. St. Malo’da yapacağımız şehir turumuzun ardından, C/in otel giriş işlemlerimizi
tamamlamak ve dinlenmeniz için St.Malo’da ki otelimize yerleşiyoruz.
5.GÜN DINAN – RENNES – ANGERS (202 km)
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından, odalarımızı boşaltıyor ve Bretanya bölgesinin en önemli
kentlerinden biri olan Dinan’a hareket ediyoruz. Fransa Kraliçesi Anne de Bretagne’nin bir dönem yaşadığı ve
birçok eser yaptırdığı şehirde, Saint Sauveur Katedrali ve arkasında bulunan İngiliz bahçesi, Dinan Şatosu,
gözetleme kulesi ve tipik ahşap mimarinin en güzel örneklerini görebileceğiz. Sonrasında ise Bretanya bölgesinin

başkenti kabul edilen Rennes’e hareket edeceğiz. Rennes’te yapacağımız şehir turumuzda ise; Parlamento
binası, opera, ticaret odası, belediye binası, Place de Lices Meydanı, Hal Binası ve şehrin Ortaçağ döneminden
kalma ana giriş kapılarından Porte Mordelaise ve Katedral göreceğimiz önemli yerler arasındadır. Programımızı
tamamladıktan sonra şatolar bölgesine hareket ediyoruz. Angers’a varışımızın ardından buradaki otelimize
yerleşerek, dinlenmeniz için serbest zaman verilecektir. Konaklama otelimizde.
6.GÜN ANGERS – AZAY LE RIDEAU – VILLANDRY – AMBOISE –BLOIS (193 km)
Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından, odalarımızı boşaltıyor ve Loire Vadisi’ndeki görkemli şatoları
keşfetmeye başlıyoruz. İlk durağımız Rönesans şatolarının en güzel örneklerinden biri olan Azay Le Rıdeau
Şatosu olacak. İtalyan stilinden ilham alarak yapılmış bu güzel şatoyu gezdikten sonra bahçeleri ile Fransa’da
ekol haline gelmiş olan meşhur Vıllandry Şatosu’nu ziyaret edeceğiz. Programımızın diğer durağı ise Amboise’de
yer alan Amboise Şatosu; Leonardo da Vinci, hayatının son yıllarını Kral I.Francois’in isteği ile burada geçirdi ve
ölümünden sonra Amboise Şatosu’nun şapeline gömüldü. Bugünkü son şato ziyaretimizin ardından Loire
Nehrinin kenarında bulunan Blois’e hareket edecek ve buradaki otelimize yerleşeceğiz.
7.GÜN CHENONCEAU – CHAMBORD – BLOIS
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından, Loire Vadisinin muhteşem güzellikteki şatolarını gezmeye
devam ediyoruz. Bugün ise ilk durağımız etkileyici mimarisi ile Şato Chenonceau. Cher nehrinin üzerinde
bulunan ve eski bir değirmenin üzerine inşa edilen şato ve köprü, tarih boyunca pek çok Fransa Kralına ile
Kraliçesine ev sahipliği yapmıştır. Loire bölgesinin en büyüleyicisi olan şato, I.Francois döneminde nehrin
kıyısında bir kale iken , II.Henry ile kaderi değişiyor. Henry, kaleyi metresi Diane de Poitiers’e armağan ediyor ve
Poitlers kaleyi şato haline getirerek, karşı kıyıya uzanan bir köprü olmasını sağlıyor. De Poitiers 12 yıl burada
yaşadıktan sonra 1559 yılında Henry’nin ölümü üzerine Kraliçe Catherine de Medici ele geçiriyor ve güzelliği ile
ünlü Diane de Politiers’i buradan uzaklaştırıyor. Adeta bir Rönesans şaheseri olan bu görkemli şatoyu
ziyaretimizin ardından, Fransız mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve Blois kontları tarafından av köşkü
olarak Rönesans tarzında inşa edilen ve daha sonra Kral I. Francoise döneminde genişletilip güzelleştirilen, Loire
vadisinin en büyük şatosu Chambord’u ziyaret etmek üzere yola çıkıyoruz. 440 odası, duvarlar ile çevrili dörtköşe kuleleri, iki kanat ve bir kale burcu ile bir yandan Ortaçağ dönemini, locaları, terasları ve merdivenleri ile
İtalyan Rönesans dönemi mimarisini yansıtan muhteşem şatoda, kale burcu olan “donjon”un ortasında
Leonardo da Vinci’nin tasarladığı, iki sarmal olarak inşa edilen çifte merdiveni görebilirsiniz. Bu etkileyici şatoyu
da gördükten sonra Blois’teki otelimize dönüyoruz.
8.GÜN BLOİS – GIVERNY ( Monet’in Bahçeleri ) – PARİS – ANTALYA (185 km)
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından, odalarımızı boşaltıyor ve bizleri bekleyen özel aracımız ile
ünlü ressam Monet’in evini, muhteşem güzellikteki bahçelerini görmek üzere Giverny’e hareket ediyoruz.
Giverny’i bir tren yolculuğunda keşfeden ressam, daha sonra buraya yerleşip 43 yıl boyunca tablolarına ilham
olan bu köyde yaşamıştır. Ünlü ressamın kendi elleri ile tasarladığı bahçesini gezerken, Monet tablolarının adeta
içine girmiş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Monet’in müze haline getirilmiş evinde tablolarının haricinde,
yaşamını, ilk günkü gibi duran atölyesini ve yemek ile yatak odası gibi yaşam alanlarını da görme imkânına sahip
olacağız. Gezimizin ardından Uçak saatine bağlı olarak havalimanına transfer Bagaj, bilet ve gümrük

işlemlerinden sonra Sunexpress Havayollarının XQ 511 sefer sayılı uçuşu ile 19.25 ’de Antalya'ya uçuş ve
00.25’de Antalya Havalimanına varış. Turumuzun ve servislerimizin sonu...
OTELLER
3*-4* Oteller
(Merkeze 15-20 km)

2 veya 3 Kişilik
Odada Kişi Başı
1299 EURO

Tek Kişilik
Oda Farkı
350 EURO

3-12 Yaş
Çocuk
1149 EURO

0-2 Yaş
Çocuk
150 EURO

FİYATA DÂHİL OLAN HİZMETLER
• Freebird ve Sunexpress HY ile Antalya/Paris/Antalya arası uçak bileti,
• Havalimanı vergileri,
• Otellerde 7 gece konaklama, sabah kahvaltıları,
• Alan- Otel- Alan transferleri, tüm şehirlerarası transferler,
• Programda yer alan panoramik şehir turları,
• Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri,
• Şehir ve otel vergileri,
• Zorunlu Seyahat Sigortası (1618 sayılı Yasa Gereği düzenlenen Mesleki sorumluluk sigortasıdır.)
FİYATA DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER
• Vize Ücreti (120 Euro)
• Yurtdışı Çıkış Harcı,
• Ekstra Turlar,
• Rehber ve şoför tipleri, (20 euro)
• Seyahat Sağlık Sigortası (20 EURO) (65 yaş üstü misafirlerimiz için 40 Euro` dur.)
NOTLAR
ÜCRETSİZ HAVALİMANI TRANSFERİ
Bu turumuzda dileyen misafirlerimiz için ücretsiz gidiş-dönüş havalimanı transferi desteğimiz vardır. Transfer
desteğimiz, paket turun bir parçası değildir. Transfer aracında, acentemizin bir görevlisi bulunmamaktadır.
Transfer aracının her ne sebeple olursa olsun, gecikmesi, gelmemesi, transferin yapılamaması hallerinde,
yolcularımız, kendi imkânları ile havalimanına gelmelidirler. Bu durumdan dolayı, acentemize herhangi bir
sorumluluk yüklenemez ve hak talebinde bulunulamaz.
Transfer güzergâhı: 5 M Migros - 100. Yıl Bulvarı - B.Onat Cad. - Metin Kasapoğlu Cd.- Terra City - Banio Yapı

Market- Havalimanı.
Transfer başlangıç saati: 5 M Migros önünden uçuş saatinden 3 saat öncedir. Terra City önünden, uçuş
saatinden 2 saat 15 dk öncedir.
Kesin hareket saatini, kaptan iletişim bilgilerini, 24 saat önce öğrenebilirsiniz.
Dönüş transfer saati: Uçak varış saatinden 45 DK sonra yine aynı güzergâhta yapılacaktır.
Acentemiz, havayolu ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir.
Uçuş öncesinde uçak saatleri değişebilir, tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi
gerekmektedir. Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır.
*** 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak
standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1 ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar.
Açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için Tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk
rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.
***Tur programında dâhil olan hizmetlerden Otelde alınan Kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne
uygun olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya kahveden
oluşan sınırlı bir mönü ile sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.
***Tur paketine dâhil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden
rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır.
Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dâhil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel
otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin verilmeyen veya her hangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar
sebebiyle gerçekleşmediği takdirde veya hava şartları nedeniyle turun yapılması imkânsız hale geldiği
durumlarda bahse konu turların yapılamamasından acentemiz sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya
araç girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dâhilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.
***Ekstra turlar, servis aldığımız yerel acente tarafından en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli
sayı sağlanamadığı takdirde geziler yapılamamaktadır veya ekstra gezi fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı
sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerde ki müze, ören
yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.
***Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Tur esnasında düzenlenen ekstra turlara
katılmak istemeyen yolcular, yol üzerinde bulunan müsait bir dinlenme tesisinde beklemeyi kabul etmiş
sayılırlar. Bu yolcular ekstra tur başlamadan yol üstü dinlenme tesisine bırakılıp, turun tamamlanması ardından
bırakıldıkları noktadan alınırlar.

