
 

YILBAŞI ÖZEL NİCE TURU 
TUR TARİHİ: 29.12.2016 – 01.01.2017 

3 GECE 4 GÜN 
 

  

1.GÜN İSTANBUL - NICE 

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde saat 11:00'de Gezigentur kontuarı önünde buluşma. 
Bagaj, bilet ve gümrük işlemlerini takiben Türk Hava Yolları'nın TK1815 seferi ile saat 14:10'da Nice’e 
hareket. Saat 15:25'de varış ve inişimizi takiben alanda bekleyen aracımız ile Nice'e hareket. 
Promenade Des Anglais Caddesi, Massena Meydanı, Çiçek Meydanı, Adliye Sarayı ve Akropol 
panoramik Nice şehir turu esnasında görülecek yerler arasındadır. Tur bitiminde otele transfer ve 
yerleşme. Geceleme otelimizde. 

  

2.GÜN NICE (EZE & MONACO & MONTE CARLO) 

Kahvaltı sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak yapılacak Eze Village & 
Monaco & Montecarlo Turuna katılabilirler. Nice ile Monaco arasında Cote d’Azur’un en güzel 
bölümü kabul edilen Fransız Rivierası’nın muhteşem doğa manzaraları ile süslü Villefranche ve Eze 
Village gibi ünlülerin oturduğu sahil kasabalarını otobüs yolculuğu sırasında mola vererek 
panoramik fotoğraflama imkanı bulabileceksiniz. Orta çağ kasabası Eze Village’ı gezdikten sonra bir 
yerel parfüm fabrikası da ziyaret edilerek üretim hakkında bilgi alınıp bölgeye has krem, sabun, 
parfüm, yağ, vb. alışverişi yapılabilir. Daha sonra Monaco’ya hareket edilecektir. Otobüsten indikten 
sonra kayaların içlerine oyulmuş yürüyen merdivenler ve asansörler ile yukarı çıkarak kayalar 
üzerine inşa edilmiş Saray bölgesine gelinecektir. Burada Monaco Lisesi, 1. Albert Müzesi, Kraliyet 
bahçeleri ve Saray bahçesi görülecektir. Daha sonra başka bir bölgede yer alan Monaco’nun 
başkenti Monte Carlo’ya, Casino Meydanı’na geçilecektir. Son model arabalar, dünyanın en lüks ve 
pahalı otellerinin yer aldığı bu meydanda ister bir kafe ya da restorana oturup vakit geçirebilir, 
isterseniz meydanın en merkezi yerinde yer alan Amerikan Oyunları Salonunda şansınızı 
deneyebilirsiniz. Bu kumarhaneye giriş ücretli olup, belli bir miktarda fiş alma ve oynama 
zorunluluğu yoktur. Trafiğin durumuna göre, yine dönüş yolu üzerinde değişik manzaralarla seyahat 
ederek Nice’e dönülecektir. 
  

  

3.GÜN NICE (CANNES & ST PAUL DE VENCE) 

Kahvaltı sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak yapılacak Cannes & St.Paul De 
Vence Turu’na katılabilirler. Dünyaca ünlü film festivaline ev sahipliği yapan Cannes'da Festivaller 
Sarayı, Croisette ve Çiçek Pazarı görülecek yerler arasındadır. Cannes’da La Croisette’in yada Rue 
d’Antibes Caddesi üzerindeki lüks mağazaları gezme yada deniz kenarındaki meşhurlar kafe ve 
restoranlarda vakit geçirme imkanı. Sonrasında Azur Alpleri arasındaki muhteşem doğada yolculuk 
ederek St. Paul de Vence tarihi şehrine varış. Kayalar üzerinde bir tepede bulunan bu antik kent birçok 
yazar, şair, ressam ve sanatçıya ev sahipliği yapmaktadır. Daracık tarihi sokakları, küçük mağazaları 
ve hediyelik eşya satan dükkanları beğeni kazanmaktadır. Tur bitiminde Nice’e geri dönüş. Geceleme 
otelimizde. 
                                                *** MUTLU YILLAR *** 

  

 



4.GÜN NICE - İSTANBUL 

Sabah kahvaltısı sonrası, en geç saat 10:00’a kadar odaların boşaltılması ve serbest 
zaman. Rehberimizin belirtecegi saatte Nice Havalimanı’na transfer. Bagaj, bilet ve gümrük 
işlemlerinden sonra Türk Hava Yolları’nın TK1816 nolu seferi ile 16:20'de İstanbul´a hareket. Saat 
21:30'de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

  
 

  

OTELLER 

4 Yıldız NOVOTEL CENTRE 
 

Otellerimiz ,yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir. 
 

  

EKSTRA TURLAR 

EZE VILLAGE & MONACO & MONTE CARLO TURU 80 EURO (02-12 YAŞ 50 EURO)  
Nice ile Monaco arasında Cote d’Azur’un en güzel bölümü kabul edilen Fransız Rivierası’nın muhteşem 
doğa manzaraları ile süslü Villefranche ve Eze Village gibi ünlülerin oturduğu sahil kasabalarını otobüs 
yolculuğu sırasında mola vererek panoramik fotoğraflama imkanı bulabileceksiniz. Orta çağ kasabası 
Eze Village’ı gezdikten sonra bir yerel parfüm fabrikası da ziyaret edilerek üretim hakkında bilgi alınıp 
bölgeye has krem, sabun, parfüm, yağ, vb. alışverişi yapılabilir. Daha sonra Monaco’ya hareket 
edilecektir. Otobüsten indikten sonra kayaların içlerine oyulmuş yürüyen merdivenler ve asansörler 
ile yukarı çıkarak kayalar üzerine inşa edilmiş Saray bölgesine gelinecektir. Burada Monaco Lisesi, 1. 
Albert Müzesi, Kraliyet bahçeleri ve Saray bahçesi görülecektir. Daha sonra başka bir bölgede yer alan 
Monaco’nun başkenti Monte Carlo’ya, Casino Meydanı’na geçilecektir. Son model arabalar, dünyanın 
en lüks ve pahalı otellerinin yer aldığı bu meydanda ister bir kafe ya da restorana oturup vakit 
geçirebilir, isterseniz meydanın en merkezi yerinde yer alan Amerikan Oyunları Salonunda şansınızı 
deneyebilirsiniz. Bu kumarhaneye giriş ücretli olup, belli bir miktarda fiş alma ve oynama zorunluluğu 
yoktur. Trafiğin durumuna göre, yine dönüş yolu üzerinde değişik manzaralarla seyahat ederek Nice’e 
dönülecektir. 
 
Dahil olan hizmetler; Ulaşım + Rehberlik 
CANNES & ST.PAUL DE VENCE 60 EURO (02-12 YAŞ 35 EURO)  
Dünyaca ünlü film festivaline ev sahipliği yapan Cannes’da La Croisette’in yada Rue d’Antibes Caddesi 
üzerindeki lüks mağazaları gezme yada deniz kenarındaki meşhurlar kafe ve restoranlarda vakit 
geçirme imkanı. Sonrasında Azur Alpleri arasındaki muhteşem doğada yolculuk ederek St. Paul de 
Vence tarihi şehrine varış. Kayalar üzerinde bir tepede bulunan bu antik kent birçok yazar, şair, ressam 
ve sanatçıya ev sahipliği yapmaktadır. Daracık tarihi sokakları, küçük mağazaları ve hediyelik eşya 
satan dükkanları beğeni kazanmaktadır. Dahil olan hizmetler; Ulaşım + Rehberlik 
 

  

ÜCRETLER 

Tarih Sınıf 
2 Kişilik 
Odada 
Kişi Başı 

İlave 
Yatak 

Tek 
Kişi 

Çocuk Fiyatları Döviz Kontenjan 

29/12/2016-
01/01/2017 

4* 
HOTEL 

499.00 499.00 679.00 
0 - 2 Yaş 160.00 
2 - 12 Yaş 
479.00 

EUR  

 

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

 

  

    



29ARALIK 2016 
 
 

TÜRK HAVA YOLLARI 
29.12.2016TK1815İSTANBUL-NICE14:10-15:25 
01.01.2017 TK1816 NICE-İSTANBUL 16:20-21:30 

 

 
 

 

  

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul – Nice – İstanbul parkuru ekonomik uçak bileti 
 Nice’de belirtilen kategorideki otelde veya benzeri otelde 3 gece oda-kahvaltı (3 continental 

kahvaltı) konaklama 
 Havaalanı – Otel – Havaalanı transferleri 
 Panoramik Nice şehir turu 
 Türkçe Rehberlik hizmetleri 
 Havaalanı ve güvenlik vergisi 
 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.) 
 KDV 

 

  

ÜCRETE DAHİL 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  
 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.( Seyahat iptali nedeniyle tazminat başvurularında uygulanacak sigortalı 
katılım payı (muafiyet) vize ile ilgili iptallerde % 25, diğer hallerde %18 oranındadır.Teminat 
detayları sigorta şartnamesinde yer almaktadır.. 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. 
 

 

 

 


