NORMANDİYA & BRETONYA
Rouen – Deauville – Trouville – Hounfleur – Saint Michael – St.Malo - Giverny
27 Eylül – 01 Ekim 2017

Normandiya Sahilleri, Fransa’nın tarihine kattığı önemin yanı sıra bir birinden renkli ve süslü kasabaları ile
sizi kendisine hayran bırakacak. Dünya tarihinde önemli bir yeri bulunan Normandiya Çıkartmasının
yapıldığı sahillerde tarih yazılan plajları, Seine Nehrinin ortasından geçtiği ve Fransız Kadın Kahraman Jean
D’Arc’ın yakıldığı Rouen Şehri, Unesco tarafından koruma altında bulunan hayran kalacağınız St. Michel
adasında bulunan köyü ve muhteşem Katedrali, yine Unesco tarafından korunan Surları ile etkileyici bir
şehir olan Saint Malo şehrinde keyifli anlar geçirirken bölgenin gurme restoranlarında bölgesel lezzetleri
tatma imkanı bulacaksınız.

1.Gün 27 Eylül Çarşamba

İstanbul – Paris –Rouen

İstanbul Atatürk Havalimanı Dışhatlar Terminali Sıradışı Kıtalar Kontuarında yetkililer ile 08:00’de buluşma. Bilet,
bagaj ve pasaport işlemlerini takiben Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile saat 10:05’de Paris’e hareket ve yerel saat
ile 12:40’da varış.

Pasaport ve gümrük işlemleri sonrasında Paris Charles De Gaule Havalimanında bekleyen özel aracımız ile
Normandiya Bölgesinin önemli şehirlerinden Rouen şehrine hareket ediyoruz. (150 km, 2saat) Normandiya
Bölgesinin Başkenti olan ve Seine Nehrinin kıyılarında kurulan Rouen şehirinde yapacak olduğumuz gezimiz
esnasında; Notre Dame Katedrali , Jean D’Arc’ın yakıldığı meydan ve kilisesi, Büyük Saat Kulesi, eski Pazar yeri , hal
binaları , gözetleme kulesi ve göreceğimiz yerler arasındadır. İngiltere ve Fransa arasında gerçekleştirilen savaşın en
acı şekilde yaşandığı bu şehirde bu acı günleri unutturmamak adına bazı binalarda hala izleri görebilirsiniz.
Konaklama yapacak olduğumuz Chateau De Sissi’ye hareket. Varışı takiben odalarımıza yerleşme. Otelde alacağımız
akşam yemeği sonrasında geceleme otelimizde.

2.Gün

28 Eylül Perşembe

Etretat - Trouville Sur Mer - Deauville – Honfleur

Otelde alınacak sabah kahvaltısı sonrasında Normandiya Bölgesinin birbirinden renkli sahillerini gezmek üzere
otelimizden ayrılıyoruz. İlk durağımız Normandiya çıkartmasında en önemli noktalardan bir tanesi olan Etretat.
Devasa yarların bulunduğu bölgede yapılacak kısa bilgilendirme ve fotoğraf molası sonrasında Normandiya
köprüsünden geçerek sahilin en güzel şehirlerinden olan rengarenk evleri ile Trouville Sur Mer’e hareket ediyoruz.

Trouville Sur Mer’i gezdikten sonra benzer bir mimariye sahip Deauville kasabasında kendinizi bir film platosunda
hissedeceksiniz. Yerel bir restoranda alacak olduğumuz öğle yemeği sonrasında bir birinden renkli mağazaların
vitrinlerinde veya bir kafede keyifli vakitler geçirebilirsiniz.
Son olarak Normandiya sahillerinin en güzel liman şehirlerinden Honfleur’a gidiyoruz. Daracık sokaklarında
kaybolacağımız bu şehirde Fransa’nın en büyük ahşap katedrali olan Saint Caterina’yı gezdikten sonra limanda yürüyüş
yapabilir ya da bir kafe de vakit geçirebilirsiniz. Bu güzel günün ardından konaklama yaptığımız otelimiz Chateu de
Sissi’ye hareket ediyoruz.
Otelde alacağımız akşam yemeği sonrasında Geceleme otelimizde.

3.Gün

29 Eylül Cuma

Le Mont Saint Michel

Otelde alınacak sabah kahvaltısı sonrasında otelimizden ayrılarak Bretonya bölgesine hareket ediyoruz. Fransa’nın
mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerinden birisi olan denizin ortasından fışkırmış bir dağ gibi duran Hristiyanlar
için kutsal yerlerden Saint Michel Manastırına ev sahipliği yapan Le Mont Saint Michel’i ilk gördüğünüz andan
itibaren sizi çok etkileyecek. Denizin ortasındaki adaya kurulmuş yüzen köprüler üzerinden otobüsler ile ulaşacağız.
Bazı bilim adamlarına göre dünyanın dokuzuncu harikası olarak tanımlanan Saint Michel size kendinizi küçük bir
ortaçağ köyünde yaşadığınız hissini yaşatacak. Çok küçük bir nüfusun yaşadığı ada da bulunan hediyelik ve antika
dükkanlarını gezerek adanın tepesinde bir Kartal yuvası gibi duran Manastıra yavaşça çıkacağız. Devasa bir yapı
olan manastırın içerisinde bilgiler alarak ulaştığımız çatısında büyüleyici bir manzara sizi bekliyor. Yerel bir
restoranda alacağımız öğle yemeği sonrasında konaklama yapacak olduğumuz La Ramade otele doğru hareket
ediyoruz. Otele yerleşme, serbest zaman ve otelde alacağımız akşam yemeği sonrasında konaklama La Ramade
otelde.

4.Gün

30 Eylül Cumartesi

Saint Malo

Otelde alınacak sabah kahvaltısı sonrasında Saint Malo’ya hareket.
Raunce Nehri ağzında devasa surlarla çevrili bir adaya kurulmuş olan Saint Malo, Kral tarafından desteklenen
Korsanları ve ticaret olarak önemli bir noktada bulunması nedeniyle 17.yüzyılda Avrupa’nın en büyük limanı
olmuştur. Kentin dar sokakları arasında dolaşırken kendinizi film platosunda geziyor hissine kapılacaksınız. Yerel
restoranda alacağımız öğle yemeği sonrasında serbest zamanda dar sokaklarda keyifli vakit geçirebilirsiniz. St.Malo
gezimiz sonrasında otelimize dönüş. Yerel restoranda alacağımız keyifli akşam yemeği sonrasında konaklama
otelimizde.

5.Gün

01 Ekim Pazar

Giverny – Paris - Istanbul

Otelde alınacak sabah kahvaltısı sonrasında Paris ve Istanbul seyahati için otelimizden ayrılış. Yolculuk esnasında
ünlü ressam Monet’in yaşadığı Giverny’e uğrayarak Monet’in evini ziyaret ediyoruz. Monet’in tablolarına ilham
kaynağı olan eşsiz manzaraları seyretme imkanı bulacaksınız.
Giverny ziyareti sonrasında Paris Charles De Gaule Havalimanına hareket.
16:20
20:50

Havalimanına varışı takiben yapılacak check-in ve gümrük işlemleri sonrasında Türk Hava Yolları tarifeli
seferi ile İstanbul Atatürk Havalimanına hareket.
İstanbul’a varış ve seyahatimizin sonu.

ÜCRET BİLGİSİ
İki Kişilik Odada Kişibaşı
Tek Kişilik Odada konaklama

: 1.675.- Euro
: 2.055.- Euro

Ücrete Dahil Olan Hizmetler
 Türk Hava Yolları tarifeli seferleri ile İstanbul-Paris ve Paris-İstanbul Ekonomi Sınıfı uçak biletleri
 Profesyonel rehberimiz eşliğinde gezi boyunca programda belirtilen geziler
 Özel kategori Chateau De Sissi veya benzeri otelde 2 gece konaklama ve kahvaltı
 Özel kategori La Ramade veya benzeri otelde 2 gece konaklama ve kahvaltı,
 Gezi boyunca özel restoranlarda alınacak 4 öğle yemeği
 Gezi boyunca özel restoranlarda alınacak 4 akşam yemeği
 Tüm giriş ücretleri,
 Seyahat süresince grubumuza özel araç
 Tüm gezi süresince turlar esnasında kullanılacak kulaklıklar
 Tam kapsamlı Sağlık-Kaza-Bagaj ve İptal sigortası
 Tüm Havaalanı Vergileri

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler
 Schengen Vize ücreti (Yeşil pasaport’a vize gerekmemektedir.)
 Yemeklerde alınacak ekstra içecekler
 Kişisel harcamalar
 Yurtdışı Çıkış Harcı

KONAKLAMA YAPILACAK OTELLER

LE RAMADE

KONAKLAMA YAPILACAK OTELLER

CHATEAU DE SISSI

