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KURBAN BAYRAMI BÜYÜK FRANSA TURU 
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1.GÜN İSTANBUL - PARIS 

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Prontotour kontuarı önünde saat 07:00'da buluşma. 

Türk Hava Yolları'nın TK1823 seferi ile saat 10:05'de Paris’e hareket. Yerel saat ile 12:40'da 
Paris’e varışımıza istinaden yapılacak panoramik şehir turunda; Louvre Müzesi, Notre Dame 
Kilisesi, Opera Binası, Concorde, Vendome ve Trocadero Meydanları, Madeleine Kilisesi, 
Chams Elysees, Chaillot Sarayı, Eiffel Kulesi, Askeri Akademi, Napolyon’un Mozolesi ve Millet 
Meclisi Binası görülecek yerler arasındadır. Tur bitiminde otelimize transfer ve odalara 
yerleşme. Geceleme otelimizde. 

  

2.GÜN PARİS 

Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve çevre gezisi için serbest zaman. Arzu eden konuklarımız 
rehberimiz tarafından ekstra olarak organize edilebilecek olan Eiffel Kulesi, Seine Nehri ve 
Ressamlar Tepesi Turu'na katılabilirler. Tur sonrası serbest zaman. Akşam arzu eden 
misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Lido Show Turu'na katılabilirler. Geceleme 
otelimizde. 

  

3.GÜN PARİS - LYON 

Sabah kahvaltımızın ve odaların boşaltılmasının ardından muhteşem manzara eşliğinde 
Lyon’a doğru yola çıkıyoruz. Lyon’a varışımızın ardından panoramik şehir turumuzu 
gerçekleştiriyoruz. Lyon, Paris ve Marsilya’dan sonra Fransa’nın üçüncü büyük şehridir. 
Gastronomi başkenti olarak anılan şehir mutfak kültürü ile ön plana çıktığı kadar, Saone ve 
Rhone nehirlerinin içinden geçerek oluşturduğu doğal güzelliği ile de ünlüdür. Turumuz 

esnasında UNESCO koruması altındaki Eski Lyon bölgesi, şehrin Romalılar tarafından 
kurulduğu nokta olan Fourviere tepesindeki Notre Dame Katedrali, duvar sanatının doruk 
noktası olan Fresque de Lyonnais binası, Güzel sanatlar müzesi, Belediye binası ve Bartholdi 
Çeşmesinin bulunduğu Place de Terraux, Opera binası, Küçük Prens ve St Exupery’in 
heykellerinin bulunduğu Place Bellecour meydanı ve son olarak ipek dokuma atolyeleri ile 
ünlü Croix-Rousse bölgesi görülecek yerler arasında yer almaktadır. Turumuz sonrası 

otelimize transfer ve yerleşme. Geceleme otelimizde. 

  

4.GÜN LYON - NICE 

Kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve Nice’e hareket. Yolumuz üzerinde Avignon 
Şehrini ziyaret edeceğiz. Tipik bir Orta Çağ kasabası şehri olan Avignon, 70 yıl boyunca 
papalık merkezi olarak kullanılmıştır. Şehrin surlarının ardında bulunan Palais del Papes 
(Papalık Sarayı), papalık Vatikan’a taşındıktan sonra yazlık saray olarak kullanılmıştır. Ayrıca 

ünlü St Benezet köprüsü de görülecek yerler arasındadır. Sonrasında Nice’e doğru devam 
ediyoruz. Sonrasında, antik adı Nicaea olan ve Cote d’Azur’un merkezi kabul edilen Nice 
şehrine geliyoruz. Panoramik şehir turumuz esnasında Promenade des Anglais Bulvarı, Hotel 
Negresco, Massena Meydanı, Çiçek Meydanı ve Adliye Sarayı bu gezimizde göreceğimiz 
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yerler arasında bulunuyor. Turumuz sonrası otelimize transfer ve yerleşme. Geceleme 

otelimizde. 

  

5.GÜN NICE - MARSİLYA 

Sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve bir diğer durağımız Marsilya’ya doğru 
hareket. Yolumuz üzerinden tüm misafirlerimizin katılımı ile rehberimiz tarafından ekstra 
olarak St Tropez, Cannes ve Grasse turumuz gerçekleşecektir. İlk noktamız parfüm köyü 

Grasse’a uğruyor ve parfüm fabrikalarını geziyoruz. Devamında dünyaca ünlü film festivaline 
ev sahipliği yapan Cannes. Göreceğimiz yerlerin başında da ünlülerin kapısında poz verdiği 
Festivaller Sarayı yer alıyor. Sonrasında Cannes’ın en pahalı mağazalarının bulunduğu La 
Croisette Bulvarı ve Çiçek pazarı, Eski liman ve eski şehir görülecek yerler arasında 
bulunuyor. Sonraki durağımız jet sosyetenin en popüler tatil bölgesi olan St Tropez. Brigitte 
Bardot filmlerinin sahneleriyle ünlü olan ve dolayısı ile aktristin de burada ikon olarak 

görüldüğü bölgedir. Marsilya’ya varışımızın ardından panoramik şehir turumuza başlıyoruz. 

Turumuz sırasında, İyonların MÖ.600’lerde Foça’dan buraya gelip ilk yerleşimi kurdukları 
Eski Liman (Vieux Port), La Canebiere bulvarı, St. Charles Garı, Panier bölgesi, Notre Dame 
de la Garde Bazilikası, St. Marie Katedrali, St Jean Kalesi, Cantini Çeşmesi ve Longchamp 
Sarayı görülecek yerler arasında bulunmaktadır. Turumuz sonrası otelimize transfer ve 
yerleşme. Geceleme otelimizde. 

  

6.GÜN MARSİLYA - TOULOUSE 

Kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve Toulouse’a hareket. Tüm misafirlerimizin 
katılımı ile yol üzeri ekstra olarak yapılacak olan Arles ve Carcassonne ve turu. Van Gogh’un 
şehri olarak bilinen Arles’da, ressamın ünlü tablosu “Cafe at Night, Place du Forum” da 
bulunan kafenin olduğu yeri görüp, Roma dönemi arenasından, çöküş sonrası Orta Çağ 
kalesine dönüştürülmüş Arles Arena’sını ve amfi tiyatrosunu ziyaret ediyoruz. Sonrasında 
Ortaçağ ruhunu ilk günkü gibi yansıtan ve UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan 

Carcassonne, 3km’lik 17. yüzyılda inşa edilmiş çift sıra şehir surları ve 52 kule ile çevrilidir. 

Bu surlar ve şehir Cathar Şovalyeleri olarak bilinen Catharism tarikatı koruyucuları 
tarafından inşa edilmiştir. 12. ve 14. yüzyıllar arasında tarih sahnesinde yer alan bu tarikat, 
Katolikler’in bu tarikatı yok etmeye yönelik politikası ile toplu katliam sonucunda ortadan 
kalkmıştır. Göreceğimiz yerler arasında, Chateau Comtal, Roma Surları, Taş Müzesi ve 11. 
yüzyıldan günümüze kalan Aziz Nazaire Bazilikası bulunmaktadır. Devamında Toulouse’a 
varış ve panoramik şehir turu. Toulouse şehir turumuzda; St. Sernin Bazilikası, Capitole 

Meydanı, Jacobins Manastırı, St. Etienne Katedrali ve Augustins Müzesi göreceğimiz yerler 
arasındadır. Otele yerleşme ve serbest zaman. Geceleme otelimizde. 

  

7.GÜN TOULOUSE - BORDEAUX 

Kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve Bordeaux’a hareket. Bordeaux’a varış ve 
panoramik şehir turu. Fransa’nın en önemli ve ünlü şarap bağlarının bulunduğu ve aynı 
zamanda da tarihi ve güzelliği ile meşhur Bordeaux şehir turunda; Rohan Sarayı, St.Andre 

Katedrali, Cailhau Limanı, Büyük Saat Kulesi, Goranne Nehri ve Pont de Pierre Köprüsü, 
Grand Theatre, Akitanya Müzesi, Quinconces Meydanı, Giranidis Anıtı, St. Michel Bazilikası, 

Güzel Sanatlar Müzesi ve Borsa Meydanı göreceğimiz yerler arasındadır. Turumuz 
sonrasında otele yerleşme ve serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberimiz tarafından 
ekstra olarak düzenlenecek olan St. Emillion Şarap Tadımı turuna katılabilirler. UNESCO 
Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan ve üzüm bağları ile çevrili bir Ortaçağ kasabası olan St. 

Emillion kasabasını ziyaret edeceğiz. Bu sevimli kasabanın dar sokaklarını keşfederek, 
organik şarap üretimi ile ilgili bilgi alıyoruz. Bölgede üretilen “Grand Cru” kalitesindeki en 
seçkin şaraplardan tatma imkanına sahip olacağız. Geceleme otelimizde. 

  

8.GÜN BORDEAUX - İSTANBUL 

http://www.gezigen.com/
mailto:info@gezigen.com


 

 

 

GEZİGEN TOURİSM TÜRSAB A 4212 
Söğütlüçeşme cad.no: 79 / 19  Kadıköy– İstanbul Telefon / fax : 0216 347 67 65 pbx 

Web : www.gezigen.com e – mail : info@gezigen.com 
 

Kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve rehberimiz tarafından belirtileceği saatte 

havaalanına transfer. Bagaj, bilet ve gümrük işlemlerinden sonra Türk Hava Yolları'nın TK 
1390 seferi ile saat 14:05’de İstanbul’a hareket 18:45'de İstanbul’a varış ve turumuzun 
sonu. 

  
 

  

 

 

 

EKSTRA TURLAR 

SAINT EMILLION ŞARAP TADIM TURU 65 EUR 
 

UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan ve üzüm bağları ile çevrili bir Ortaçağ kasabası olan 

St. Emillion kasabasını ziyaret edeceğiz. Bu sevimli kasabanın dar sokaklarını keşfederek, organik 
şarap üretimi ile ilgili bilgi alacak ve bölgede üretilen “Grand Cru” kalitesindeki en seçkin 
şaraplardan tatma imkanına sahip olacağız. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik + Şarap 
tadımı 
ORTA ÇAĞ KENTLERİ TURU (CARCASSONNE ve ARLES) 55 EUR (02-12 YAŞ 20 
EUR)  
Ortaçağ ruhunu ilk günkü gibi yansıtan ve UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan 
Carcassonne, 3km’lik 17. yüzyılda inşa edilmiş çift sıra şehir surları ve 52 kule ile çevrilidir. Bu 
surlar ve şehir Cathar Şovalyeleri olarak bilinen Catharism tarikatı koruyucuları tarafından inşa 
edilmiştir. 12. ve 14. yüzyıllar arasında tarih sahnesinde yer alan bu tarikat, Katolikler’in bu 
tarikatı yok etmeye yönelik politikası ile toplu katliam sonucunda ortadan kalkmıştır. Göreceğimiz 
yerler arasında; Chateau Comtal, Roma Surları, Taş Müzesi ve 11. yüzyıldan günümüze kalan Aziz 

Nazaire Bazilikası bulunmaktadır. Sonrasında Van Gogh’un şehri olarak bilinen Arles’e doğru 
devam ediyoruz. Ressamın ünlü tablosu “Cafe at Night, Place du Forum” da bulunan kafenin 
olduğu yeri görüp, Roma dönemi arenasından, çöküş sonrası Orta Çağ kalesine dönüştürülmüş 
Arles Arena’sını ve amfi tiyatrosunu ziyaret ediyoruz. 

Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik 

(Tüm misafirlerimizin katılımı ile yol üzeri yapılmaktadır.) 
COTE D'AZUR (ST TROPEZ-CANNES-GRASSE) TURU 55 EUR (02-12 yaş 20 EURO) 

 
İlk noktamız jet sosyetenin en popüler tatil bölgesi olan St Tropez. Brigitte Bardot filmlerinin 

sahneleriyle ünlü olan ve dolayısı ile akrtistin de burada ikon olarak görüldüğü böölgedir. Sonraki 
durağımız dünyaca ünlü film festivaline ev sahipliği yapan Cannes. Göreceğimiz yerlerin başında da 
ünlülerin kapısında poz verdiği Festivaller Sarayı yer alıyor. Sonrasında Cannes’ın en pahalı 
mağazalarının bulunduğu La Croisette bulvarı ve Çiçek pazarı, Eski liman ve eski şehir görülecek 
yerler arasında bulunuyor. Devamında parfüm köyü Grasse’a uğruyor ve parfüm fabrikalarını 
geziyoruz. 

Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik 

(Tüm misafirlerimizin katılımı ile yol üzeri yapılmaktadır.) 

EIFFEL KULESİ & SEINE NEHRİ & RESSAMLAR TEPESİ TURU 120 EUR (02-12 YAŞ 
60 EUR) 

 

Şehrin doyumsuz manzarasını izleme olanağı bulacağımız, Paris’in olduğu kadar Fransa’nın da 
sembolü olan Eiffel Kulesi’ne çıkıyoruz . Burda verilecek serbest zamanınızı kahvenizi 
yudumlayarak ya da teleskoplarla manzaranın detaylarınıkeşfederek geçirebilirsiniz .Daha sonra , 
tekne ile Seine Nehri’nde 1 saat 15 dakikalık bir gezintiye başlıyoruz. Paris’in en muhteşem 
binalarını yakından görecek,rahatlıkla fotograf çekmeye vakit bulacak ve Seine Nehri’nin en güzel 
köprülerinin altından geçerek unutulmaz anlar yaşayacaksınız .  Tekne turu sırasında  görülecek 
yerler arasında  ; Amrikan Kilisesi, Millet Meclisi,Dışişleri Bakanlığı, Orsay Müzesi, Cité Adasi, Notre 
Dame Katedrali, Adliye Sarayı, Conciergerie  Hapishanesi, Belediye Sarayı , New York’taki Özgürlük 
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Heykeli’nin sembolik heykeli bulunmaktadır. Son olarak  şehrin kuzeyinde en ilgi çeken 
merkezlerden biri olan  Moulin Rouge ‘un bulunduğu Pigalle semtinden geçerek, günümüze halen 
bohem yaşamın devam ettiği “ Ressamlar Tepesi” adıyla  da bilinen  Montmartre Tepesi’ne 
gideceğiz.  Burada Tanrı’nın resmedildiği  Sacré-Coeur’ü (Adaklar Kilisesi) gezdikten sonra , 
Ressamlar Tepesi’ndeki yürüyüşümüze başlıyor ve ünlü şarkıcı Dalida’nın evini, Montmarte üzüm 
bağlarını, St. Denis heykeliyle küçük parkı  ve arka sokakları gezerek  meydanda alışveriş  ve 

yemek molası veriyoruz. Bu serbest zamanda ressamlarla pazarlık ederek bir portrenizi yaptırabilir 
ve evinize unutulmaz bir anıyla dönebilirsiniz.  
  
  
** Eiffel Kulesi’nde bakım ya da hava şartları nedeniyle herhangi bir kapatma olduğu takdirde 
zirve yerine ikinci kata çıkma durumu söz konusu olabilir.  
 
Dahil olan hizmetler; Ulaşım + Eiffel Kule Girişi + Tekne Girişi + Rehberlik 

LIDO SHOW 125 EURO (02-12 YAŞ 50 EURO) 
 

Işıklar şehri Paris’in gece yaşamında Lido’nun yeri başkadır. harika bir akşam yaşamak 
için, dünyanın en ünlü şovunu izlemeye gidiyoruz. Muhteşem görsel efektler, sahneler, kostümler, 
danslar, akrobasi ve ışık gösterileri, yarım şişe şampanya eşliğinde sizleri bekliyor.  
**Show 23:00'da başlamaktadır.Tur Paris'te kalınan sürece içinde her gün min. 6 pax ile 

yapılabilir. 
 
Dahil olan hizmetler; Ulaşım + Giriş Biletleri + Rehberlik(gidiş-dönüş transfer esnasında) 
 

  

ÜCRETLER 

Tarih Sınıf 
2 Kişilik 
Odada 
Kişi Başı 

İlave 
Yatak 

Tek Kişi 
Çocuk 
Fiyatları 

Döviz Kontenjan 

18/08/2018-
25/08/2018 

3*- 4* 
HOTEL 

899.00 899.00 1219.00 

0 - 2 Yaş 

170.00 
2 - 12 Yaş 
859.00 

EUR 
 

 

Fiyatlara tur programı, havalimanı vergisi ve sigorta bedeli dahildir.Gün içindeki kur değişimi TL fiyatlara 
yansıtılmaktadır. Ödeme anındaki kurlar geçerlidir. 

 

  

  

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul - Bordeaux / Paris - İstanbul parkuru ekonomi 

sınıfı uçak bileti 

 Havaalanı ve güvenlik vergileri, Atatürk havalimanı yer hizmetleri 

 Paris'de belirtilen kategorideki otelde 2 gece oda-kahvaltı konaklama 

 Lyon'da belirtilen kategorideki otelde 1 gece oda-kahvaltı konaklama 

 Nice'de belirtilen kategorideki otelde 1 gece oda-kahvaltı konaklama 

 Marsilya'da belirtilen kategorideki otelde 1 gece oda-kahvaltı konaklama 

 Toulouse'da belirtilen kategorideki otelde 1 gece oda-kahvaltı konaklama 

 Bordeaux'da belirtilen kategorideki otelde 1 gece oda-kahvaltı konaklama 

 Havaalanı – Otel – Havaalanı transferleri 

 Panoramik Paris, Lyon, Nice, Marsilya, Toulouse ve Bordeaux şehir turları 

 Avignon şehri ziyareti 

 Prontotour Türkçe Tur Liderliği hizmeti 

 Havaalanı ve Güvenlik vergisi 

 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.) 
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 KDV dahildir 

 

  

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Vize ücreti,servis bedeli 120 EURO (Vize için gerekli evrakları lütfen isteyiniz.) 

 Her türlü kişisel harcamalar ve otel extraları.  

 Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine 
yatırabilirsiniz) 

 Müze ve ören yerleri girişleri  

 Rehber ve şoför tipleri  

 Yukarıda ve programda dahil olduğu açıkça belirtilmemiş her türlü hizmet  

 SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık 
sorunu nedeni ile tura katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar 

ödeme yapılmasını sağlamaktadır.( Toplam tutar üzerinden sigorta firması 
tarafından %20 muafiyet uygulanmaktadır. Bununla birlikte bagaj kaybından, 
hasarına, hırsızlıktan, ferdi kaza teminatına kadar birçok ek teminatı 
barındırmaktadır.) İptal teminatında tur bedeli kişi başı 3000 euro ile sınırlıdır.  

 Seyahat güvence paketi ücreti tur bedeliniz ile orantılı olarak değişmektedir.  

  
 

 
 

  
 

  

*KADEMELİ FİYATLANDIRMA UYGULANMAKTA OLUP GÜN İÇİNDE FİYAT 

DEĞİŞEBİLMEKTEDİR. 
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