
 

                   İLKBAHAR DÖNEMİ 

BARCELONA & GÜNEY FRANSA & PARİS 
 

PARİS (2) & LYON (1) & AIX-EN-PROVENCE (2) & BARCELONA (2) Türk 

Havayolları Tarifeli Seferi ile  

                                                               7 Gece 
 
1.GÜN ISTANBUL - PARİS  
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminalinde saat 07.00 de hazır bulunulması. Bagaj, bilet ve pasaport işlemlerinden sonra 

Türk Havayollarının TK1819 sefer sayılı uçuşu ile 09.30da Paris’e hareket. Yerel saat ile 12.10 da varış ve karşılanma. Özel 

otobüsümüz ile panoramik şehir turu. Yarım günlük panoramik şehir gezisinde Opera Meydanı ve Binası, Tuilleries Bahçeleri, 

Concorde Meydanı, dünyaca ünlü alışveriş caddesi Champs-Elysées, Zafer Takı, Eiffel Kulesi, Askeri Müze, Alexandre III Köprüsü, 

Meclis binası, Napoléon'un Mezarı, Orsay Müzesi, Louvre Sarayı ve Müzesi, Chatelet Meydanı, Ile de la Cité ve Notre Dame 

Katedrali, St. Michel Meydanı ve Çeşmesi, Vendome Meydanı, Madlen Kilisesi, Grand Palais , Petit Palais ,Comedie Francais, parfüm 

müzesi görülecek yerler arasındadır. Tur bitiminde otele transfer. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan 

Romantik Paris gece turu (35 Euro) turuna katılabilirler. Filmlere, resimlere, şarkılara, şiirlere konu olmuş aşkın kenti Paris’i gece 

panoramik olarak görebilecek Eyfel kulesindeki kısa ışık gösterisini izleyecek, tüm dünyanın en tanınmış caddesi Champs 

Elysees’de dolaşacak ve Fransanın simgesi olan Zafer Anıtına (Arc de Triomphe) çıkıp muhteşem Paris gecesini izleme fırsatını 

yakalayacaksınız. Tur sonrası otelinize transfer. Geceleme otelinizde.  
 

2.GÜN PARİS  
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak organize edilecek Paris ikonları ve Seine Nehri 

turumuza katılabilirler. (80 Euro). Tam günlük turumuzda şehrin doyumsuz manzarasını izleme olanağı bulacağımız, Paris'in 

olduğu kadar Fransa’nın da sembolü olan Eyfel Kulesine çıkıyoruz. Daha sonra, tekne ile Seine Nehri Gezisi’ne çıkıyoruz. Paris’in 

en muhteşem binalarını yakından görecek, Seine Nehri’nin köprülerinin altından geçerek unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Bu tekne 

gezisi sırasında görülecek yerler arasında Amerikan Kilisesi, Millet Meclisi, Dışişleri Bakanlığı, Orsay Müzesi, Cité Adası, Notre 

Dame Katedrali, Adliye Sarayı, Conciergerie Hapishanesi, Belediye Sarayı, Modern Sanatlar Müzesi ve Louvres Sarayı bulunmakta. 

Nehir gezisi sonrası şehrin en ilgi çeken merkezlerinden biri olan hareketli Pigalle Semti’nden geçerek, günümüzde halen bohem 

yaşamın devam ettiği Ressamlar Tepesi adıyla bilinen Montmartre Tepesine fünikülerle çıkacağız. Burada Sacré-Coeur’ü (Adaklar 

Kilisesi) gördükten sonra, Ressamlar Meydanı’nda portrenizi yaptırmak ve yemek için serbest vaktiniz olacak. Ressamlar Tepesi 

gezisinin ardından, vergisiz parfüm, saat ve hediyelik eşyaları alabileceğiniz Benlüx mağazasına hareket ediyoruz. Benlüx 

Mağazasından sonra, St Michel bölgesindeki Meryem Ana'ya ithaf edilmiş olan dünyaca ünlü Notre Damme Katedrali'ni 

panoramik olarak görüyor ve Lüksemburg Bahçelerini görmek üzere yolumuza devam ediyoruz. Lüksemburg Bahçelerini 

gördükten sonra turumuz sona eriyor. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak Lido Show (140 Euro) turuna katılabilirler. 60 yıldır 

devam eden danslı gösterileriyle Paris gecelerinin en görkemli kabarelerinden biri olan LIDO SHOW u bizler için ayrılmış özel 

masalarda şampanya eşliğinde izleme fırsatı bulabilecekler. Tur bitiminde otele transfer. Geceleme otelinizde.  
 

3.GÜN PARİS – LYON  
Sabah kahvaltısının ardından otelimizden ayrılış ve Lyon’a hareket. Fourviere’de yer alan Fourviere Notre Dame Basilikası 

(Basilique de Notre Dame de Fourviere). Fourviere’nin eteğinde bulunan Saint-Jean Katedrali, 1617 yılında kurulan Tinity Kilisesi, 

Bellecour Meydanı görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası otele transfer. Geceleme otelinizde. 

4.GÜN LYON – AIX-EN-PROVENCE  
Sabah kahvaltısı sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Avignon turuna katılabilirler (60 

Euro). UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Fransa’nın Rhone Nehri kıyısında ki Avignon kenti; Fransa’da bir dönem 

Papalığın merkezi olarak ortaçağdan kalma surları, Papalık Sarayı ve ünlü St. Benezet Köprüsü ile ilginç bir tarihi doku 

oluşturmaktadır. Kentte adı geçen yerler gezilerek turu tamamlıyoruz. Öğleden sonra Aux-en-Provence şehrine geçiyoruz. Güney 

Fransa’nın en güzel yerlerinden biri olan bu minik ve şirin Fransız şehri; yüzlerce çeşmesi, mis kokan lavanta tarlaları, daracık 

sokakları ve ünlü mağazalarıyla sizlere benzersiz bir gün yaşatacaktır. Tur sonrası Marsilya şehir turu. Kentin en yüksek 
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tepesinde gemicilerin koruyucu kilisesi Notre Dame ve eski liman görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası otele transfer.  
Geceleme otelinizde. 

 

5.GÜN AIX-EN-PROVENCE  
Sabah kahvaltısı sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Cannes & Nice & Monaco & Monte 

Carlo turuna katılabilirler (90 Euro). Turumuzun ilk durağı Fransız Rivierası diye bilinen ünlü sahilde dünya jet sosyetesinin gözde 

kazası Cannes. Daha sonra Nice hareket ve şehir turu. Turumuz ünlü sahil şeridi Promenade des Angleis ile başlıyor, eski Nice 

bölgesi, Massena Meydanı, Çicek Pazarı, Adliye Sarayı ve alış veriş molası ile sona eriyor. Öğleden sonra Monaco ve ardından 

yapılacak Monte Carlo turu için hareket ediyoruz. Cote d’Azur bölgesinin en güzel koy ve burunları, en güzel yamaçları gezilerek 

prensliğe varıyor, saray ve çevresini gezdikten sonra akşam lüks ve ihtişamın odak noktası Monte Carlo’ya geçiyoruz. Farklı 

güzellikler görülerek otelimize dönüş. Geceleme Aix-en Provence bölgesi otelimizde. 
 
 

6.GÜN AIX-EN-PROVENCE – BARCELONA  
Kahvaltının ardından otelimizden ayrılış ve özel otobüslerimiz ile Barcelona’ya gidiyoruz. Yol üzerinde dileyen misafirlerimiz ile 

ekstra Montpellier turu (35 Euro). Turumuzda görülecek yerler arasında Komedi Meydanı, Botanik Bahçesi ve Peyrou Kraliyet 

Meydanı bulunmaktadır. Tur sonrası arzu eden misafirlerimiz ekstra düzenlenecek Perpignan turuna katılma imkanı (20 Euro). 

İberik Yarımadası ile Güney Fransa arasında geçiş noktası olan bu güzel şehir 13. ve 14. yüzyılda eski Mayorka Krallığının Avrupa 

karası üzerindeki merkezi idi. Turumuzun ardından Barcelona’ya varış ve panoramik şehir turu. Göreceğimiz yerler arasında Plaza 

De Catalunya Meydanı, La Rambla Caddesi, Kristof Kolomb Heykeli, La Sagrada Familia Kilisesi, olimpiyat tesislerinin bulunduğu 

Mont Juic Tepesi, Plaza De Espana bulunmaktadır. Şehir turu sonrası otele transfer. Geceleme otelimizde.  
 

7.GÜN BARCELONA  
Sabah kahvaltısı sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ile ekstra Gerona & Figueras turuna (65 Euro) katılma imkanı. 

Gerona & Figueras turumuzda orta çağdan kalma mimari yapılarıyla Gerona şehri, büyük katedrali ve Yahudi mahallesi, ünlü 

ressam Dali’nin doğduğu Figueras kasabası ve Dali Müzesi ziyaret edilecektir. Tur sonrası otelinize transfer. Geceleme otelinizde.  
 

8.GÜN BARCELONA – ISTANBUL  
Sabah kahvaltısı sonrası serbest zaman. Odaların boşaltılması ve otelden ayrılış işlemleri. Özel otobüslerimiz ile havalimanına 

transfer, bilet ve bagaj işlemlerinin tamamlanmasından sonra Türk Havayolları’nın TK1836 sefer sayılı uçağı ile saat 13.25’te 

İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 17.45’te İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 
 
 

 
 
 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ  
 Türk Havayolları ile İstanbul(IST) – Paris (CDG) / Barcelona (BCN) – İstanbul (IST) parkurunda uçak bileti,

 Havalimanı vergileri,

 Belirtilen kategori otellerde toplam 7 gece oda kahvaltı konaklamalar,

 Alan/otel/alan transferleri,

 Özel otobüslerimiz ile tüm şehir transferleri,

 Barcelona, Aix-en-Provence, Marsilya, Lyon ve Paris’te panoramik şehir turları,

 Otel vergileri,

 Turist şehir vergileri,

 Profesyonel rehberlik ve asistanlık hizmetleri.
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FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ  
 Vize ücreti, servis bedeli (120 Euro),

 Zorunlu sigorta ücreti (10 Euro),

 Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları,

 Yurt dışı çıkış harcı bedeli,

 Müze ve ören yerleri girişleri,

 İsteğe bağlı rehber ve şoför bahşişleri.
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