30.10.2019

Nice ve Cote D'Azur Turu - Tur Broşürü

1.gün - İstanbul-Nice "Nice Şehir Turu & Eze & Monaco Turu"
Dış hatlar Terminalinde K1 numaralı SETUR Deskinde 05:30'da görevlimiz ile buluşma. Uçağa biniş
işlemlerinin ardından Nice'e hareket.Yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından Nice’e varış.
Dünyaca ünlü plajları, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla görenleri adeta kendisine hayran bırakan
Fransız Riviera’sının başkenti Nice’i rehberimiz eşliğinde keşfediyoruz. Ardından Eze Köyü ve Monaco
için hareket. Nice ile Monaco arasında Cote d’Azur’un en güzel bölümü olarak kabul edilen Fransız
Rivierası’nın muhteşem doğa manzaraları ile süslü Villefranche, Eze, Saint Jean-Cap Ferrat, Beaulieu,
Cap d’Ail gibi ünlülerin oturduğu sahil kasabalarını otobüs yolculuğu sırasında mola vererek panoramik
fotoğraflama imkanı. Orta çağ kasabası Eze’yi gezdikten sonra Monaco ve Monte Carlo'yu görüp
Nice'deki otelimize geri dönüyoruz. Geceleme otelimizde.

2.gün - Nice “St.Paul De Vence-Antibes-Cannes Turu”
Kahvaltı sonrası Fransa’nın en tanınmış ‘’village perché’’ denilen tünemiş köylerinden biri olan St.Paul de
Vence köyüne hareket. Nice yakınlarındaki bir tepenin üstüne kondurulmuş bir ortaçağ köyü olan St.Paul
de Vence her devirde sanatçılara ev sahipliği yapmıştır. Picasso, Renoir, Yves Montand, Simone
Signoret gibi sanatçıların en sevdiği yerlerin başında gelen köyde halen Marc Chagall’ın mezarı
bulunmaktadır. Günümüzde sanat galerileri ile oldukça elit bir görünüm kazanmış olan köy hafızalardan
silinmeyecek hatıralar bırakacak hayatınızda. Bölgenin ilk sakinleri olan Yunan ticaret kolonileri tarafından
kurulmuş olan Antipolis ya da şimdiki adıyla Antibes, Nice ile Cannes arasındaki stratejik konumu ile her
zaman önemli bir liman olagelmiştir. Denizin hemen kıyısında bulunan Grimaldi Şatosu şu anda harika bir
Picasso Müzesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Bu güzel kentte geçireceğimiz keyifli zamanın ardından
Cannes şehrine doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Bölgenin en popüler merkezlerinden biri olan
Cannes, Fransa’nın en önemli festivaller kentidir. Adı Cannes Film Festivali ile özdeşleşen kent,
dünyadaki lüks tüketimin önde gelen merkezlerindendir.

3.gün - Nice “San Remo-Dolce Aqua Turu"
Kahvaltı sonrası San Remo-Dolce Aqua Turu. Bugünkü programımızda İtalya var: Ligurya Bölgesinin 2
önemli kentinden biri olan San Remo ve ardından 1297 yılında kurulmuş ve dünyanın en eski köylerinden
biri olan Dolce Aqua. İtalya’nın Fransa sınırındaki kuzeybatı bölgesi Ligurya adını taşır ve Cenova ve San
Remo olmak üzere 2 önemli şehre sahiptir. San Remo 1923-1926 yılları arasında son padişah
Vahdettin’e ev sahipliği yapmıştır ve İtalya çiçek yetiştiriciliğinin en önemli kentidir. Kentin efsanevi pazarı
yalnızca İtalyan’ların değil, Fransız’ların da akınına uğrar. Bu kenti adım adım dolaştıktan sonra 1297
yılında kurulmuş olan ve zamanında Doria ailesine ait bir toprak olan Dolce Aqua köyünde dünyanın en
muhteşem manzaralarını fotoğrafladıktan sonra Nice’e geri dönüyoruz.

4.gün - Nice-İstanbul
Sabah kahvaltısının ardından uçuş saatine göre serbest zaman ve rehberin belirleyeceği saatte
havalimanına transfer, uçağa biniş işlemlerinin ardından 3 saatlik yolculuk sonrası İstanbul’a varış. Sizlere
vereceğimiz hizmet kalitesini arttırmak adına anket formlarını doldurmanız bizim için önemlidir. Bir sonraki
seyahatinizde görüşmek üzere !
Otel Bilgileri
Hotel Splendid Nice 4* vb.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
İstanbul-Nice / Nice-İstanbul ekonomi sınıfı uçuş bileti ve alan vergisi
Nice'te 4* otelde 3 gece oda kahvaltı konaklama
Alan-otel-alan transferleri
Nice şehir turu
Eze ve Monaco turu Antibes, Saint Paul de Vence ve Cannes turu San Remo ve Dolce Aqua turu
Setur rehberlik hizmeti
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)
Önemli Notlar
Tur dönüş tarihi esas alınmak kaydıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Yeşil pasaport sahipleri için vizeye ihtiyaç yoktur.

3 kişilik oda müsaitliğe bağlıdır. 3.kişi için katlanabilir yatak verilir.
Yurtdışı çıkış harcı fiyatımıza dahil değildir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
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.
Setur program içeriği aynı kalmak kaydıyla tur içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Nice(3) 05-08 Nisan / Türk Hava Yolları (05 - 08 Nisan 2020)
Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş
1. Çocuk 2 - 11 Yaş

Oda Kahvaltı

Kişi Başı Fiyat
958,00 EUR
758,00 EUR
758,00 EUR
198,00 EUR
728,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 5.04.2020
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde Setur deski önünde Setur görevlisi ile buluşma. Türk Hava
Yolları'nın TK1813 seferi ile saat 08:30'da Nice'e hareket. Saat 10:35'de Nice'e varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 8.04.2020
Türk Hava Yolları'nın TK1816 seferi ile saat 18:20'de İstanbul'a hareket ve 22:15'de İstanbul'a varış.

