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Lavanta Kokulu Provence
26.06.2019'den t baren kalkışlı

1.957,00 EUR
11.712,84 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
2 Akşam Yemeği Dahil
Setur Select
Turlar Dahil

1.Gün İstanbul - Mars lya - Av gnon "Mars lya ve Av gnon Şeh r Turu"
Dış hatlar term nal nde bulunan SETUR desk nde Setur görevl s ve rehber n z le buluşma. Uçağa b n ş şlemler n n
ardından Mars lya'ya hareket. Yaklaşık 3 saatl k uçuş ve varışın ardından Mars lya şeh r merkez ne n p Foçalılar
tarafından kurulan Fransa’nın en esk şeh rler nden b r olan kent rehber m z eşl ğ nde keşfed yoruz.Notre Dame de
La Garde katedral gez lmes ve esk l man da yemek c n serbest zaman. Devamında Av gnon'a hareket 105 km 1,5
saat varış ve otele yerles p şeh r ç nde yürüyüş turu. Geceleme otel m zde.

2.Gün Av gnon - Isle Sur La Sorgue - Gordes Köyü - Rouss llon Köyü - Menerbes Köyü
Sabah kahvaltısının ardından otelden aracımızla Isle sur La Sorgue'a hareket. Provence' n Vened ğ olarak
adlandırılan bu muhteşem kasabada önce rehber eşl ğ nde yürüyüş turu (Notre Dame des Anges K l ses ve su
deg rmenler n gördükten sonra serbest zamanımız oluyor. Esk den dokuma tezgahlarını çalıştırab lmek ç n Sorgue
nehr n n sularını kanallar kazarak şehr n ç nden geç rm şler ve kanallara ahşaptan tekerlekler yapıp suyun t ş
gücünü mekan k enerj ye çev rm şler. Avrupa'nın Par s ve Londra'dan sonrak 3.büyük ant ka ve esk esya merkez
sayılan bu rüya şehr n Perşembe ve Pazar sabahları Provence pazarı oluyor b z de özell kle Perşembe sabahı g d p bu
güzel pazarı da görüyoruz. Devamında Provence' n en güzel köyler nden b r olan Gordes'e hareket ed yoruz. Sıva ve
harç kullanılmadan taşları üst üste koyarak yapılan duvarlar ve evlere hayran kalacaksınız. A Good Year f lm n n
çek ld ğ Gordes köyünde Şatonun ve Çeşmen n önündek Cafe'de kahve ç p hayatın ne kadar güzel olduğunu
düşüneceks n z. Gordes köyünün yakınındak Abbaye de Senanque Manastırı muhteşem görünüşüyle belk de bu
bölgen n en çok kartpostallara basılan fotografıdır. B z de manastırın bahçes nde gez nt yapacağız. Daha sonra
Provence'ın Coloradosu d ye anılan Rouss llon köyüne g deceğ z.Kızıl toprağıyla çok lg nç b r görüntüye sah p bu
köyüde çok seveceks n z. Uzun dönem burada k madenlerden çıkarılan kırmızı toprak dış cephe ve tekst l boyası
olarak kullanılmış. Rouss llon'dan Menerbes köyüne g d p günümüzü bu güzel köyde b t r yoruz. Geceleme otelde.

3.Gün Av gnon Gez s - Arles Şeh r Turu - St.Remy
Sabah kahvaltının ardından Av gnon gez s Papalık Sarayı ve Av gnon köprüsünün gez lmes . Avrupaın en büyük got k
yapısı olan Papalık Sarayı (15000 m2) şehr n esk ht şamını en y anlatan eserlerden b r s d r unutmamak gerek r k 9
Papa Av gnon da yasamış ve 14.yy da bütün Katol k Dünyası buradan yönet lm s. Akden ze dokulen 2.buyuk neh r
(N l'den sonra) olan Rhone nehr uzer ndek en oneml kopru olan St. Benezet Köprüsü (Av gnon Köprüsü) de lg n z
çekecekt r. Daha sonra Arles şehr ne hareket ed yoruz. Av gnon g b Rhone nehr kıyısında kurulmuş olan bu güzel
şeh r esk den küçük Roma olarak b l n rm ş. B z m Istanbul'umuzu kuran İmparator Constant n MS.4.yy da son şekl n
verm ş bu şehr n. Arenası, Ant k t yatrosu ve Roma hamamlarıyla tar h dokusu y korunmuş olan Arles şehr n n her
köşes nde Van Gogh'un zler n göreceğ z. Şehr n tar h kısmında ant k yapıları görmek ç n yürüyüş yapacağız ve St.
Troph me k l ses ve beled ye b nasını göreceğ z. Istersen z Van Gogh'un Cafe s nde b r kahve çecek vak t
bulab leceks n z. Devamında Van Gogh un kulağını kest kten sonra yatırıldığı ve 1 yıl süreyle tedav gördüğü St.Paul
de Mausole manastırına g deceğ z. Bu manastır ve hastane St. Remy de Provence kasabasının yakınında bulunuyor.
St. Remy aynı zamanda ünlü kah n Nostrodamus'un doğduğu yer bu kasabada da küçük b r gez nt yapacağız.

Günümüzü Les Baux de Provence köyünde tamamlayacağız. Tepede bütün bölgeye hak m b r noktada kurulmuş
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olan bu köy mutlaka görülmes gereken yerlerden b r s . Şatosuyla küçük sokakları ve hoş but kler yle s ze zamanı
unutturacak olan bu köy uzun dönem Monaco prensler n n mülk yet nde kalmış ve taş ocaklarıyla Provence
bölges n n öneml yerleş m yerler nden b r olmuştur. Esk taş madenler nden b r nde güzel b r ışık göster s n
seyredeceğ z.Geceleme otelde.

4.Gün Pont du Gard Şeh r Turu - Uzes Şeh r Turu - A x En Provence Şeh r Turu
Sabah kahvaltısından sonra otelden val zlerle hareket ve Pont du Gard'a varış. Roma dönem nde yapılmış ve o
devr n en yüksek su kemerler Pont du Gard Uzes sehr nden N mes sehr ne kadar uzanıyormuş. 3 kat olarak nşa
ed lm ş bu har ka eser gördükten sonra Uzes şehr ne g d yoruz. Uzes Fransa'n n lk düklük sarayının bulunduğu
buram buram tar h kokan b r şeh r ve bütün bölgen n en güzel pazarının kurulduğu yer. Şehr n k l ses n , şatosunu ve
esk evler n görmek ç n rehber eşl ğ nde gez nt yapacak ve pazarı gezmek ve b r terasta oturup b rşeyler atıştırmak
ç n serbest zamanımız olacak. Daha sonra A x en Provence şehr ne hareket. Varışta otele yerleş p daha sonra
rehber n z eşl ğ nde A x En Provence' n tar h kısmında yürüyerek tur yapacaksınız. Ünlü ressam Cezanne ve ünlü
yazar Em le Zola'nın şehr A x'ı çok seveceks n z. Roma dönem nde kurulmus bu şehr n adı lat nce de su
kel mes nden gel yor ve hala şehr n her köşes nde çeşmeler ve su var. 2 tane ün vers tes olan bu şeh r çok genç b r
nüfusa sah p ve cıvıl cıvıl b r havası var. Turumuzun son geces n bu şeh rde geç receğ z. Geceleme otelde.

5.Gün A x En Provence - Mars lya - İstanbul
Sabah kahvaltısından sonra otelden çıkış ve serbest zaman. Rehber m z n bel rleyeceğ saatte haval manına hareket
ve İstanbul'a varış.

Setur Select
Bu bir Setur Select turudur.
Setur Select (http://www.seturselect.com)

Otel B lg ler
Avignon Hotel Mercure Avignon Centre 4* veya benzeri
Hotel Renaissance 5* veya benzeri

F yata Dah l Olan H zmetler
İstanbul-Marsilya-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan vergisi
Dört yıldızlı ve beş yıldızlı otelde oda-kahvaltı esasında 4 gece konaklama.
Havaalanı-otel-havaalanı transferleri.
2 Akşam Yemeği
3 Öğle Yemeği
Panoramik Marsilya şehir turu
Avignon Şehir Turu
Arles Şehir Turu
Isle Sur La Sorgue - Gordes Köyü - Roussillon Köyü - Menerbes Köyü Gezileri
St. Remy Turu
Pont du Gard Şehir Turu

Uzes Şehir Turu

(https://www.setur.com.tr)

Aix En Provence Şehir Turu
Setur rehberlik hizmetleri
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml Notlar
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Yeşil pasaport sahipleri için vizeye ihtiyaç yoktur.
Üç kişilik oda müsaitlik doğrultusunda verilmektedir.
Üç kişilik oda müsaitliği olur ise 3.kişi için katlanabilir yatak verilmektedir.
Yurtdışı çıkış harcı (15 TL) fiyatımıza dahil değildir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Setur, program içeriği aynı kalmak kaydıyla programda gezilecek yerlerin sırasını, gününü,
saatlerini değiştirebilir.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.

26 - 30 Haz ran 2019 / Türk Havayolları
Ç
Tar h
26.06.2019
30.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.957,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.957,00 EUR

2.557,00 EUR

