HASAN KIZIL İLE NORMANDİYA & LOIRE VADİSİ
Rouen - Saint Michel – St.Malo – Deauville – Trouville – Honfleur –
Giverny-Amboise-Bloise-Loire Vadisi

13-18 Nisan 2019 –5 gece 6 gün
Bu seferki Sıradışı rotamızı Fransa’nın önemli iki bölgesini
birleştirerek oluşturduk. Kuzeydeki Normandiya Sahilleri ve
orta bölgedeki Loire Vadisi. Turumuza dünya tarihinde önemli
bir yeri bulunan Normandiya Çıkartmasının yapıldığı
sahillerde tarih yazılan plajları ile başlayıp, Seine Nehrinin
ortasından geçtiği ve Fransız Kadın Kahraman Jean D’Arc’ın
yakıldığı Rouen Şehri, Unesco tarafından koruma altında
bulunan hayran kalacağınız St. Michel adası, ve yine Unesco
tarafından korunan Surları ile etkileyici bir şehir olan Saint
Malo şehrinde keyifli anlar geçirdikten sonra biraz da şatolar
deyip rotamızı güneye çevirerek zamanın Rönesans
döneminde donup kaldığı, verimli toprakların herkesi
etkilediği, korunaklı şatolar ile donatılmış ve 2000 yılında
Unesco’nun dünya mirası listesine alınmış bir bölge olan Loire
vadisi ile programımızı bitireceğiz.

1.Gün 13 Nisan 2019 Cumartesi

İstanbul – Paris –Rouen

İstanbul Atatürk Havalimanı Dışhatlar Terminali Sıradışı Kıtalar Kontuarında yetkililer ile 05:00’de buluşma. Bilet,
bagaj ve pasaport işlemlerini takiben Türk Hava Yolları TK 1821 tarifeli seferi ile saat 06:55’de Paris’e hareket ve
yerel saat ile 09:35’de varış.

Pasaport ve gümrük işlemleri sonrasında Paris Charles De Gaule Havalimanında bekleyen özel aracımız ile
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. Yerel restoranda alacağımız öğle yemeğinin sonrasında dinlenme ve serbest zaman için otelimize
transfer oluyoruz. Serbest alınacak akşam yemeği sonrasında geceleme otelimizde.

2.Gün

14 Nisan 2019 Pazar

Le Mont Saint Michel – St. Malo

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.
Birlikte alacağımız öğle yemeği sonrasında rotamız St. Malo olacak. 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 geceleme otelimizde .

3.Gün

15 Nisan 2019 Pazartesi

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 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 otelimize hareket
ediyoruz. Birlikte alacağımız Gala yemeği sonrasında geceleme otelimizde.

4.Gün

16 Nisan 2019 Salı

Amboise

Otelde alınacak sabah kahvaltısı sonrasında otelden çıkışımızı yaparak Loire vadisine hareket ediyoruz. İlk
durağımız bölgenin en büyük Şatolarından Amboise Şehrinin de simgesi haline gelen Amboise Şatosu ve
Bahçesini geziyoruz. Bir dönem Kraliyet Ailesinin ikametgahı olarak da kullanılan Şatoda ünlü sanatçı Leonardo Da
Vinci de son yıllarını geçirmiştir.

Amboise Şatosu gezisi sonrasında Azay Le Rideau şehrine hareket ediyoruz (58 Km–50 Dakika). Küçük bir kasaba
içerisinde bulunan Vadinin önemli şatolarından Azay Le Rideau Şatosunu geziyoruz. Daha sonra bahçeleri ile ünlü olan
Villandry Şatosuna hareket ediyoruz. (11 km – 15 dk) Yerel restoranda alacak olduğumuz öğle yemeği sonrasında
Villandry Şatosunu ve Bahçelerini geziyoruz. Akşam üzeri Amboise’a dönüyoruz. Serbest alınacak akşam yemeği
sonrasında geceleme otelimizde.

5.Gün

17 Nisan 2019 Çarşamba

Chenonceau – Cheverny

Kahvaltı sonrasında bugün yapacağımız Şato ziyaretlerinde ilk durağımız bölgenin en etkileyici şatosu olan
Chenonceau Şatosuna gidiyoruz (13km -20 dakika) Nehir üzerine inşa edilen ve Kadınlar Şatosu olarak
adlandırılan birbirinden enteresan hikayeleri dinleyecek olduğunuz şatonun bahçesinde bulunan özel restoranda
alınacak öğle yemeği sonrasında şatodan ayrılarak TENTEN Çizgi romanlarındaki Moulinsart Şatosuna esin
kaynağı olan Cheverny Şatosuna hareket ediyoruz. (41 km-55 dakika). Sahiplerinin halen daha günümüzde de
içinde yaşadığı şatonun bahçesini ve Şatoya özgü köpeklerini görme imkanı bulabileceksiniz.
Şato ve bahçelerini gezdikten sonra Amboise’deki otelimize dönüş esnasında bölgenin Şarap üreticilerinde birisini
ziyaret ederek bölge şarapları hakkında bilgi alarak şarap tadımı yapabiliriz. Şarap Mahzeni ziyareti sonrasında ise
Amboise’a geri dönüyoruz. Özel bir restoranda alacağımız Gala yemeğimizden sonra geceleme otelimizde.

6.Gün

18 Nisan 2019 Perşembe

Chambord – Giverny- Paris - İstanbul

Erken kahvaltı sonrasında Chambord Şatosu gezisini yapmak üzere otelden ayrılıyoruz (51km – 1 saat 5 dakika).
Chambord Şatosunda Leonardo da Vinci’nin özel tasarımı Merdivenleri, Şapel, 1.Francois ve 14. Louis’nin özel
dairelerini ziyaret ediyoruz. Daha sonra rotamızı Giverny’ye çeviriyor ve ünlü ressam Monet’in yaşadığı şehirde
Monet’in evini ziyaret ediyoruz. Yerel restoranda alacağımız öğle yemeğinin ardından devam edeceğimiz
turumuzda Monet’in tablolarına ilham kaynağı olan eşsiz manzaraları seyretme imkanı bulacaksınız.
Masal dünyasındaki bu keyifli gezinin ardından Paris Charles De Gaulle Havalimanına hareket ediyoruz. (92 km-1
saat). Havalimanına varışı takiben yapılacak check-in ve gümrük işlemleri sonrasında TK 1828 sefer sayılı uçuşu ile
saat 19:40’da İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 00:10’da İstanbul’a varış. HOŞGELDİNİZ!

İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI ÜCRET: 2.080.- Euro
TEK KİŞİ KONAKLAMA ÜCRETİ:
2.770.- Euro
Ücrete Dahil Olan Hizmetler
➢ Profesyonel rehber eşliğinde gezi boyunca programda belirtilen geziler
➢ Caen’de 4*Mercure Hotel Caen’de veya benzerinde 3 gece konaklama ve kahvaltı
➢ Amboise’da special kategori Le Choiseul veya benzeri otelde 2 gece konaklama ve kahvaltı
➢ Gezi boyunca özel restoranlarda alınacak 6 öğle yemeği
➢ Gezi boyunca özel restoranlarda alınacak 2 akşam yemeği
➢ Tüm giriş ücretleri,
➢ Seyahat süresince grubumuza özel araç
➢ Türkçe rehberlik ve gezi boyunca kulaklıklar
➢ Tam kapsamlı Sağlık-Kaza-Bagaj ve İptal sigortası

➢ Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler
➢İstanbul – Paris- İstanbul uçak biletleri ve havalimanı vergileri
➢Schengen Vize ücreti (Yeşil pasaport’a vize gerekmemektedir.)
➢ Yemeklerde alınacak ekstra içecekler
➢ Programda belirtilemeyen yemekler
➢ Programda belirtilmeyen ekstra geziler
➢ Kişisel harcamalar
➢ Yurtdışı Çıkış Harcı
ÖNEMLİ :
MİSAFİRLERİMİZİN SEYAHAT SÜRESİNCE EN AZ 6 AY GEÇERLİ PASAPORT’A SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR.
BELİRTİLEN UÇUŞ DETAYLARI TÜRK HAVA YOLLARI’NIN GÜNCEL TARİFELİ SEFERİNİN UÇUŞ SAATLERİ OLUP, HAVAYOLU ŞİRKETİNİN UÇUŞ
SAATLERİNİ DEĞİŞTİRMESİ DURUMUNDA AYNEN YANSITILACAKTIR.
PROGRAMDA BELİRTİLEN OTELLER VE RESTORANLAR MÜSAİTLİK DURUMUNA GÖRE AYNI STANDARTTA BENZERLERİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

