
 

PARİS TURU 
 
 
1. Gün: İSTANBUL - PARİS 

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminalinde 08.30 da buluşma. Bagaj, bilet işlemlerinin ardından Onur 

Havayollarının 8Q 257 sefer sayılı uçuşu ile 11.15 de Paris’e hareket. Yerel saat ile 13.55 de varış ve ardından 

havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüzle 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 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 

Sabah kahvaltısı ve tam gün serbest zaman. Arzu eden konuklarımız rehberiniz tarafından ekstra olarak organize 

edilebilecek olan tam gün çift park (Disneyland Park ve Walt Disney Stüdyoları ) Disneyland turumuza (100 

Euro) yada tam gün Louvre Müzesi & Versaille sarayı turumuz (150 Euro) katılabilirler. Arzu eden 

misafirlerimizle ekstra olarak düzenlenecek olan Paris’in dünyaca ünlü gece klübü VIP Room (150 Euro). 

Geceleme otelinizde. 

 

 

 
 

GEZİGEN TOURİSM TÜRSAB A 4212 

Tel : 0216 347 67 65 Pbx 

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



 

Disneyland turumuzda; Main Street ve 19. Yüzyıl Amerikan kasabaları, Korsan Adası, Fantezi Ülkesi ve Keşifler 

Diyarı göreceğimiz yerler arasında. Frontierland’da, Perili Köşkte gezinti yaptıktan sonra, başıboş bir maden treni 

ile maden tünelleri ve yıkılmaya yüz tutmuş köprülerden geçerek eğlencenin doruklarına ulaşacağız. Indiana 

Jones'un Ölüm Tapınağı'nı hızlı trenle gezecek ve sonrasında teknelerimize binerek muazzam bir kaleyi kuşatan 

Karayip Korsanları’nı ziyaret edeceğiz. Dünyanın dört bir yanından çocukların bizler için söyleyeceği şarkıları 

teknelere binerek izleyecek ve Disney karakterleriyle tanışacağız. Dileyenler uzay gemilerine binerek yıldız 

savaşlarına bizzat katılacak, hız tutkunları ise Uzay Dağı'ndan aya kadar ulaşabilecekler. Tabii her şeyin yanında 

nefis bir çevre dizaynı, unutulmaz fotoğraflar çekebileceğiniz manzaralar ve onlarca alışveriş butiği sizi bekliyor. 

Disney karakterlerinin geçit töreninin ardından sezona göre kapanış saatlerine uygun olarak Paris’e geri 

döneceğiz.  
Louvre müzesi & Versaille Sarayı turumuzda ; Dünyanın en büyük ve en ünlü sanat müzesi olan Louvre’u 

gezdikten sonra serbest öğle yemeği molası veriyoruz. Daha sonra Versailles Sarayına doğru hareket ediyoruz. 

Fransız kraliyet ailesine asırlarca ev sahipliği yapmış ünlü Versailles Sarayı gezimizde kraliçe Marie-

Antoinette ve kral 16. Louis’nin orijinal haliyle korunmuş yatak odalarını, aynalı galeriyi, bakanlık dairelerini, 

saray kilisesini, savaş salonunu ve sarayın yeni restore edilmiş birçok salonunu serbest olarak gezdikten sonra 

su oyunlarıyla meşhur kraliyet bahçelerini de keşfetme şansına sahip olacağız. ... 

 

4. Gün: PARİS - ISTANBUL  
Sabah kahvaltısı ve son hazırlıklar için serbest zaman. Ardından Özel otobüsümüz ile havaalanına transfer. Onur 

Havayollarının 8Q 258 sefer sayılı uçağı ile 15.00 de İstanbul’a uçuş. Yerel saat ile 19.25 de Atatürk 

Havalimanına varış ve turumuzun sonu.  
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FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ : 

 Havalimanı vergileri 

 Onur Havayolları ile İstanbul – Paris – İstanbul parkurunda uçak bileti, 

 Seçilecek kategori otelde 3 gece oda & kahvaltı bazında konaklama,Alan/otel/alan transferleri, 

 Panoramik Paris şehir turu 

 Paris Karşılamalı Türkçe rehberlik hizmetleri 

 Otel vergileri 

 Turist Şehir vergileri 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ : 

 Vize ücreti, servis bedeli (120 EURO), 

 Zorunlu sigorta ücreti (15 EURO) 

 Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları,  
 Yurt dışı çıkış harcı bedeli (15 TL), 

 Müze ve ören yerleri girişleri, 

 Rehber ve şoför tipleri (isteğe bağlı) 

 

*** Sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için alternatif bilgiler bulunduğu durumda 

konaklayacağınız otel(ler)i gezi hareketinden 48 saat önce öğrenebilirsiniz. 

*** Ekstra turlar min. 20 kişi oluştuğunda yapılacaktır. 20 kişinin altında kalması durumunda tur 

fiyatlarında değişiklik olabilir yada turların ulaşımı Paris Metrosu ile yapılabilmektedir.  
***Ekstra turların günleri; katılımcı sayısına, müze ve ören yerinin kapalı olma durumuna göre veya 

benzeri durumlara göre rehber tarafından değiştirilebilir. 
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*** Disneyland ekstra tur esnasında rehberlik hizmeti gidiş – dönüş transferi esnasında verilecektir, Park 

içerisinde rehberlik hizmeti bulunmamaktadır.  
*** Disneyland turu çift park yetişkin fiyatı 100 Euro, 3-12 yaş çocuk 75 Euro, 0-2 yaş ücretsizdir.  
*** Paris ikonları turu yetişkin fiyatı 80 Euro, 7-12 yaş çocuk 40 Euro, 0-6 yaş ücretsizdir. Eiffel kulesinde 2. 

Kata çıkış mevcuttur. Arzu eden misafirler hava şartları müsait olduğu takdirde tur esnasında kişi başı 6.5 Euro 

fark ödeyerek 3. katına çıkabilirler.  
*** Louvre Müzesi & Versaille sarayı turu yetişkin fiyatı 150 Euro, 7-12 yaş çocuk 75 Euro, 0-6 yaş 

ücretsizdir. Kısıtlı yerimiz olduğu için turun ilk günü rehber rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.  
*** VIP Room gece klübü turumuz min 6 kişi olmak şartı ile gerçekleşecek olup, turumuza Tek yön 

transferlik, Asistnlık hizmeti, Özel masa, limitli içecek dahildir. Turun ilk günü rehber rezervasyon 

yaptırılması gerekmektedir.  
*** 3 kişilik (Triple ve Dbl + Chd) oda kategorisi her tarih için max 3 oda ile sınırlıdır. 3. Yataklar sofa 

bed şeklinde verilecektir. 3 ayrı yatak olarak verilememektedir. Müsaitlik almanızı rica ederiz.  
*** Programa dahil olan panoramik şehir turlarımız, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve panoramik 

olan yapılan müze ve ören yerleri girişleri içermeyen maksimum 2 saat süreli, içeriği değişmemek kaydıyla farklı 

günlerde düzenlenebilecek olan turlardır.  
*** Promosyon ve Erken Rezervasyon kampanyalı turlarımızda misafir tarafından iptal ve değişiklik 

yapılamaz.  
*** Fuar, Kongre, Konser veya özel etkinlik gibi dönemlerde otellerimiz yukarıda belirtilen km.lerden daha 

fazla, merkeze daha uzak olarak kullanılabilecektir. Böyle bir durum gerçekleşmesi halinde turun hareketinden 

15 gün önce tarafınıza bilgi verilecektir. 

 

Gezigen Turizm,, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GEZİGEN TOURİSM TÜRSAB A 4212 

Tel : 0216 347 67 65 Pbx 

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


