
 
 
 
 
 
 

COTE D’AZUR’A GÜNEY FRANSA 
TURU 

 

4 GECE-5 GÜN 
 
 
 
 
 
1.GÜN:  İSTANBUL - LYON 
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali GEZİGENTUR kontuarı önünde saat 06:30'da buluşma. Türk Hava Yolları'nın 
TK 1807 seferi ile saat 08:25'de Lyon’a hareket. Yerel saat ile 10:55'de Lyon'a iniş. Lyon’a inişimizi takiben özel 
otobüsümüz ile panoramik Lyon 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. Şehir turunun ardından, Bordeaux’dan sonra Fransa’da ün yapmış 
olan muhteşem üzüm bağlarını göreceğimiz, Lyon'un 50km kuzeyinde bulunan Beaujolais kasabasına hareket 
ediyoruz. Burada ziyaret sırasında üzüm bağlarında lezzetli Gamay üzümünün ve şarap yapıp atölyelerinde 
neredeyse kusursuz Beaujolais şarabının tadına bakma fırsatı bulacaksınız. Tur bitiminde otelimize transfer ve 
odalara yerleşme. Geceleme otelimizde. 
 

 
2.GÜN: LYON (ANNECY & CENEVRE) 
Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman. Arzu eden konuklarımız rehberimiz tarafından ekstra olarak organize 
edilelecek olan Annecy ve Cenevre turuna katılabilirler. Fransa’nın Venedik’i olarak bilinen Annecy, Avrupa’nın en 
temiz gölü ünvanı olan ve aynı adı taşına gölün kıyısında, Fransa Alp’lerinin eteklerinde kurulmuştur. Göle açılan 
kanalların ve Aşk Köprüsü de dahil olmak üzere pek çok köprünün üzerinde bulunması sebebi ile Venedik’e çok 
benzetilir. Gezimiz sırasında, Thiou ve Aşk köprüsü, Eski Şehir, eski Ortaçağ Hapishanesi olan Annecy Tarih Müzesi 
görülecek yerler arasında bulunmaktadır. Sonrasında Cenevre’ye devam ediyoruz. Cenevre, Alplerin eteğinde 
Leman gölü kıyısında yer alan kalitenin ve lüksün yaşamın her alanında gözlemlendiği sakin ve dünyanın en güvenli 
şehirlerinden biridir. Görülecek yerler arasında, göl üzerindeki, dünyanın en uzun çeşmelerinden biri olan Jet 
d’Eau, St Pierre Kathedrali, Birleşmiş Milletler Sarayı, Büyük Tiyatro, Konser Salonu ve Rath Müzesinin bulunduğu, 
Nueve Meydanı, İngiliz Bahçeleri ve Çiçek saati, L’Ile Kulesi yer almaktadır. Turumuz sonrası Lyon’a dönüş. 
Geceleme otelimizde. 
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3.GÜN:  LYON - MARSİLYA (AVIGNON & ARLES & AIX-EN-PROVENCE) 
Sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve bir diğer durağımız Marsilya’ya doğru hareket. Yolumuz 
üzerinden tüm misafirlerimizin katılımı ile rehberimiz tarafından ekstra olarak Avignon, Arles ve Aix-en-Provence 
turumuz gerçekleşecektir. 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 
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. Sonraki durağımız ise “lavanta kokulu sanat 
kenti” Aix-en-Provence. Gezimize Rotonde bölgesi ve şehrin Champs Elysees’si olarak bilinen Cours Mirabeau 
bulvarından başlıyoruz. Sonrasında yol üzerinde doğal su kaynaklarının zenginliğini gösteren 200 adet çeşmesinden 
bazılarını, astrolojik saati ve mevsimlere göre değişen döner figürleri bulunan çan kulesiyle belediye sarayını ve 
tarihi postane binasını göreceğiz. Daha sonra Marsilya’ya doğru devam ediyoruz. 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. 
 

 

4.GÜN:  MARSİLYA (CANNES & NICE & GRASSE) 
Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman. Arzu eden konuklarımız rehberimiz tarafından ekstra olarak organize 
edilecek olan Cote d’Azur (Cannes, Nice, Grasse) turuna katılabilirler. İlk 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. Sonrasında, antik adı Nicaea olan ve Cote d’Azur’un merkezi kabul 
edilen Nice şehrine geliyoruz. Promenade des Anglais Bulvarı, Hotel Negresco, Massena Meydanı, Çiçek Meydanı 
ve Adliye Sarayı bu gezimizde göreceğimiz yerler arasında bulunuyor. Devamında parfüm köyü Grasse’a uğruyor ve 
parfüm fabrikalarını geziyoruz. Turumuz sonrasında Marsilya’ya geri dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 
 

 

5.GÜN:  MARSİLYA - İSTANBUL 
Kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve rehberimiz tarafından belirtilecek saatte Marsilya havaalanına transfer. 
Bagaj, bilet ve gümrük işlemlerinden sonra Türk Hava Yolları'nın TK 1366 seferi ile saat 11:55'de İstanbul’a hareket 
16:15'de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 
 
 
 
 
 

OTELLER  

4 Yıldız MERCURE MARSEILLE CENTRE - MARSİLYA 
4 Yıldız QUALITY SUITES LYON LODGE - LYON  

Otellerimiz, yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir. 
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EKSTRA TURLAR   
ANNECY & CENEVRE TURU - ÜCRET 65 Euro (02-12 yaş 35 Euro)  
 

Fransa’nın Venedik’i olarak bilinen Annecy, Avrupa’nın en temiz gölü ünvanı olan ve aynı adı taşına gölün kıyısında, 
Fransa Alp’lerinin eteklerinde kurulmuştur. Göle açılan kanalların ve Aşk Köprüsü de dahil olmak üzere pek çok 
köprünün üzerinde bulunması sebebi ile Venedik’e çok benzetilir. Gezimiz sırasında, Thiou ve Aşk köprüsü, Eski 
Şehir, eski Ortaçağ Hapishanesi olan Annecy Tarih Müzesi görülecek yerler arasında bulunmaktadır. Sonrasında 
Cenevre’ye devam ediyoruz. Cenevre, Alplerin eteğinde Leman gölü kıyısında yer alan kalitenin ve lüksün yaşamın 
her alanında gözlemlendiği dünyanın en güvenli şehirlerinden biridir. Görülecek yerler arasında, göl üzerindeki, 
dünyanın en uzun çeşmelerinden biri olan Jet d’Eau, St Pierre Kathedrali, Birleşmiş Milletler Sarayı, Büyük Tiyatro, 
Konser Salonu ve Rath Müzesinin bulunduğu, Nueve Meydanı, İngiliz Bahçeleri ve Çiçek saati, L’Ile Kulesi yer 
almaktadır.  
 

Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik   
ORTAÇAĞ ŞEHİRLERİ (AVIGNON & ARLES & AIX-EN-PROVENCE) TURU - ÜCRET 30 Euro (02-12 yaş 10 Euro)  
 

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 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. Sonraki durağımız ise “lavanta kokulu sanat kenti” Aix-en-Provence. Gezimize 
Rotonde bölgesi ve şehrin Champs Elysees’si olarak bilinen Cours Mirabeau bulvarından başlıyoruz. Sonrasında yol 
üzerinde doğal su kaynaklarının zenginliğini gösteren 200 adet çeşmesinden bazılarını, astrolojik saati ve 
mevsimlere göre değişen döner figürleri bulunan çan kulesiyle belediye sarayını ve tarihi postane binasını göreceğiz.  
 

Dahil Olan Hizmetler: Ulaşım + Rehberlik  
 

**Turumuz tüm misafirlerimizin katılımı ile gerçekleşecektir.  
 
 
 
 
 

COTE D'AZUR (CANNES-NICE-GRASSE) TURU - ÜCRET 95 Euro (02-12 yaş 55 Euro)  
 
İlk 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. Sonrasında, antik adı 
Nicaea olan ve Cote d’Azur’un merkezi kabul edilen Nice şehrine geliyoruz. Promenade des Anglais Bulvarı, Hotel 
Negresco, Massena Meydanı, Çiçek Meydanı ve Adliye Sarayı bu gezimizde göreceğimiz yerler arasında bulunuyor. 
Devamında parfüm köyü Grasse’a uğruyor ve parfüm fabrikalarını geziyoruz. Gezi sonrası Marsilya'ya geri 
dönüyoruz.  
Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik  
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ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER 
 

 Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul - Lyon / Marsilya - İstanbul parkuru ekonomi sınıfı uçak bileti
 Lyon'da belirtilen kategorideki otelde 2 gece oda-kahvaltı konaklama
 Marsilya'da belirtilen kategorideki otelde 2 gece oda-kahvaltı konaklama
 Havaalanı – Otel – Havaalanı transferleri
 Panoramik Lyon ve Marsilya şehir turları
 Beaujolais Üzüm Bağları gezisi ve şarap tadımı
 Türkçe Rehberlik hizmetleri
 Havaalanı ve Güvenlik vergisi
 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.)
 KDV dâhildir

 
 
 

ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 

 Vize ücreti, servis bedeli 120 EURO

 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 dâhil 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 %18 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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