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                                                 CERN  – PARİS  
                          OKUL TURU 
                                                              CENEVRE -  DİSNEYLAND – PARİS 
 
1.GÜN: İSTANBUL – CENEVRE 
 
 Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Pegasus kontuarı önünde 09.30 da buluşma.Bilet ve bagaj işlemleri ardından 
11.35 de Pegasus Havayolları seferi ile Cenevre ye hareket.Yerel saat ile 14.10 da Cenevre ye varış.Gümrük işlemleri 
sonrası alanda bizleri bekleyen otobüsümüz ile Cenevre şehir turu için hareket.Cenevre şehir turu senasında Unesco 
Dünya sağlık örgütü binası,Birleşmiş Milletler Binası, Mont Blanc köprüsü, Eski şehir bölgesi ve Leman gölü görülecek 
yerler arasındadır.Turumuz sonrası şehir merkezinde bulunan otelimize transfer.Konaklama otelimizde. 
 
2.GÜN: CENEVRE –PARİS 
 
 Sabah kahvaltı sonrası otelimizden ayrılıyoruz.Bugün ilk durağımız Ulusal Doğa Tarihi Müzesi olacak.Ziyaretimiz 
sonrası İsviçre nin ünlü çikolatalarının yapıldığı atölyeleri ziyaret edeceğiz.Burada hem çikolata yapımında ki 
aşamaları öğreneceğiz hem de onlarca çeşit çikolataların tadına bakma fırsatı elde edeceksiniz.Atölye gezimiz sonrası 
daha önce almış olduğumuz randevu saatinde Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi (CERN) ziyaret edilecektir.Burda 
yapılacak detaylı anlatım sonrası havaalanına geçiyoruz.Easy jet uçuşu ile 19.00 da Paris e hareket.Paris e varışı 
takiben otelimize transfer.Konaklama otelimizde. 
 
3.GÜN: PARİS –DİSNEYLAND 
 
 Sabah kahvaltı sonrası Disneyland a hareket.Tüm gün Disneyland turu.2 park geçerli olan biletlerimiz sayesinde 
Disneylandı tam gün keşfediyoruz.Disneyland gezisi sonrası Paris de ki otelimize dönüş.Konaklama otelimizde. 
 
4.GÜN: PARİS – İSTANBUL 
 
 Sabah kahvaltı sonrası erken çıkışla Paris şehir turumuzu yapıyoruz.Paris şehir turumuzda Notre Dame Kilisesi 
(dışarıdan), Concorde meydanı, Champ Elysees (Şanzelize Bulvarı), Louvre Müzesi (dışarıdan), Zafer Tagı ve Eyfel 
kulsesi (dışarıdan) görülecektir.Turumuz sonrası Havaalanına transfer.Saat 18.25 de Pegasus Havayolları ile İstanbul 
a hareket. 22.50 de İstanbul a varış.Turumuzun sonu. 
 
 
FİYATA DAHİL HİZMETLER: 
 

 Pegasus Havayolları ile İstanbul –Cenevre / Paris – İstanbul uçuşları 
 3 yıldız oteller de oda kahvaltı konaklamalar 
 Cenevre- Paris Easy jet uçuşları 
 Ulusal tarih doğa müzesi girişi 
 Cern randevu alımı  
 Disneyland 2 park girişleri 
 Tüm transferler 
 Türkçe rehberlik hizmeti 

 
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 Tüm öğle ve akşam yemekleri 
 Vize ücreti 110 € 
 Yurtdışı çıkış harcı 15 TL 


