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Normand ya ve Lo re Şatoları
Turu

2.397,00 EUR
15.021,04 TL

21.04.2019'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
Setur Select
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli

1.Gün İstanbul – Par s – Rouen – G verny– Honfleur "Rouen Tanıtım
Turu ve G verny Tanıtım Turu"
İstanbul 3. Haval manı’nda setur görevl s ve rehber n zle buluşma. Check- n şlemler n tak ben Par s’e
yolculuk varış sonrası Normand ya’nın tar h başkent olan Rouen’a hareket. Se ne Nehr kıyısında kurulu
Rouen’ tanıtıcı turumuzda; Astroloj k Saat, esk Pazar meydanı, Jean D’Arc K l ses , Claude Monet’ye lham
kaynağı olmuş Rouen Katedral göreceğ m z yerler arasında. G verny’de vereceğ m z yemek molası ardından
y ne burada bulunan ünlü mpresyon st ressam Claude Monet’ n ev n ve kend tasarladığı muhteşem
bahçeler n gez yoruz. G verny gez m z n ardından Normand ya’nın en güzel şeh rler nden Honfleur’e
g d yoruz. Geceleme otelde.

2.Gün "Honfleur Çıkarma Sah l Gez s - Arromaches Turu –Deauv lle
ve Trouv lle Turu "
Sabah kahvaltısı sonrası 1944 yılında Müttef kler tarafından gerçekleşt r len Normand ya Çıkartması’nın en
öneml savaş alanlarını keşfed yoruz. Arromanches bu gez dek lk durağımız. Bölgedek tüm l manların
Almanlar tarafından kontrol ed l yor olması W nston Church ll’ normand ya kıyılarında yapay b r l man
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yapma f kr ne ter. İng ltere’de bu amaçla yapılan 115 beton duba gem ler le çek lerek bölgeye get r l r. 6
(https://www.setur.com.tr)
haz ran 1944 tar h nde dubaları İng ltereden get ren gem ler koyda batırılarak yapay b r mend rek
oluşturulur. Dubalar gem ler n yanaşması ve yükü boşaltması ç n konumlanır ve den z üzer nden yüzen
köprüler le karaya her türlü müh mmat ve tıbb malzemen n sevk gerçekleşt r l r. Bu mühend sl k har kası
proje b r anlamda müttef klere zafer get recek yolu açar. Arromanches’de aynı zamanda çıkartma müzes n
z yaret m z n ardından, gene sah lden Kanadalıların çıkartma yaptığı Juno Beach ve İng l zler n çıkartma
yaptıkları Sword Beach kod adlı sah ller gördükten sonra Cas no’ları ve lüks oteller le ünlü Fransız
sosyetes n n gözde mekanları olan Deauv lle ve Trouv lle’e g d yoruz. Gez m z n sonunda Honfleur otel m ze
dönüş ve geceleme otelde.

3.Gün Honfleur - St. Malo "Mont St. M chel Turu – St. Malo Turu"
Sabah kahvaltısı sonrası UNESCO Dünya Kültür M rası L stes ’nde bulunan Mont St. M chel'e hareket.
Körfez n ortasındak kayalık b r ada üzer nde kurulu ve Ortaçağ’dan ber b r haç yer olan Mont St. M chel,
şaşırtıcı med ve cez r olayının en y gözlemleneb ld ğ yörelerden b r d r. Ada’ya özel otobüsler le geçt kten
sonra daracık esk sokakların çer s nden yürüyüp Bened kten manastırını dışarıdan görüyoruz. Vereceğ m z
serbest zamanda daracık sokaklardak dükkanları gezeb l r ve ünlü omlet n n tadına bakab l rs n z. St.M chel
sonrası sah lden Le V v er Sur Mer üzer nden, St.Malo’ya varıyoruz. B r zamanların korsan yatağı olan etrafı
surlar le çevr l tar h şeh rde yapacağımız yürüyüşün ardından gece kalacağımız otel m ze geç yoruz.

4.Gün St Malo - Tours "D nan Turu "
Sabah kahvaltısı sonrası yarım saatl k b r yolculuk ardından Bröton kasabası D nan’a varıyoruz. Sıra dışı b r
coğrafyaya sah p olan D nan aynı zamanda kerp ç ve ahşaptan yapılma evler yle ünlüdür. D nan’da
vereceğ m z kahve molası sonrası İst r dye üret len Cancale şehr nde kısa b r mola ver yoruz sonrasında
Fransa’nın Tours şehr ne geç p otel m ze yerleş yoruz. Geceleme Tours’dak otel m zde.

5.Gün Tours "Chateau V llandry Gez s – Chateau Chenonceau
Gez s "
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Otelde alınacak sabah kahvaltısı sonrası Olağan üstü peyzaja sah p bahçeler le ünlü V llandry şatosuna
(https://www.setur.com.tr)
g d yoruz. 1906 yılında Joach m Carvallo tarafından satın alınan V llandry şatosuna varıyoruz. Günümüzde
aynı a le tarafından özel olarak şlet len şatoda, Napoleon Bonapart’ın kardeş Jerome Bonapart’ın yatak
odası, mutfak ve yemek salonu görülmeye değer. Şatonun muhteşem güzell kdek bahçeler n gezd kten
sonra, Lo re vad s n n nc s olarak kabul ed len Chenonceau şatosuna g d yoruz. Cher nehr üzer nde
bulunan şato aynı zamanda Hanımlar Şatosu olarak’da b l n yor. İlk olarak b r kale olarak 11.yy’da nşaatına
başlanılan şato 1547 yılında I.Franço s’ n ölümüyle II.Henry’e geçer. II.Henry şatoyu metres D ane de Po t ers
armağan ett kten sonra D ane tarafından nehr n karşı tarafına nşaa ed len b r köprü le b r anlamda av
şatosuna çevr l r. II.Henry’n n ölümünden sonra karısı Cather ne De Med c s tarafından alınan şatoda
Po t ers’ n zler n s lmek ç n köprünün üzer ne nşaa ed len lave b na le bugün k görünümüne kavuşur.
Med c s İtalya’dan get rd ğ mob lyalar le kend zevk ne göre tekrar döşer. Özell kle mutfakları göz alıcı olan
şatodak k büyük bahçe adını II.Henry’n n karısı Cather ne ve metres D ane’den alır. Şato z yaretler m z n
ardından Tours’dak otel m ze dönüş.

6.Gün Tours – Par s "Ambo se Şatosu ve Şeh r Turu "
Sabah kahvaltısı sonrası val zler m z le beraber Par s’e hareket ed yoruz. Güzergahımız üzer nde lk z yaret
edeceğ m z şeh r Leonardo da V nc ’n n hayatının son günler n geç rd ğ Ambo se olacak. Şeh r, tar h
dokusu tamamen korunmuş ve Lo re nehr n n kıyısında b r nc tanes g b . Burada z yaret edeceğ m z
Ambo se şatosu, etrafı gören yüksek b r tepeye nşa ed lm ş şato yıllarca şehr n savunması ç n kullanılmış.
1516 yılında I.Franço s tarafından baş ressam ve mühend s olarak davet alan Da V nc öldüğü 1519 yılına
kadar burada yaşar. Şatonun bahçes nde yer alan got k st ldek Sa nt Hubert şapel kend s n n gömüldüğü
yerd r. Özell kle kale duvarları üzer nden Ambo se şehr n n manzarasını muhteşem. Burada vereceğ m z
öğlen yemeğ molası sonrası Par s şehr ne yola çıkıyoruz. Varışımızın ardından geceleme Par s otel m zde.

7.Gün Par s - İstanbul "Par s Şeh r Turu"
Sabah kahvaltı sonrası Par s Haval manı’na transfer önces uçuş saat ne bağlı olarak yapacağımız Par s şeh r
turu sonrası serbest zaman ve ardından haval manına transfer. İstanbul’a hareket ve İstanbul’a varış.

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

Otel B lg ler
Honfleur / Le Manoir des Impressionnistes 4*veya benzeri
St.Malo / Mercure Balmoral 4* veya benzeri
Tours / Chateau Belmont 4* veya benzeri
Paris / Renaissance Paris La Defense Hotel 4* veya benzeri

Rehber B lg s
Taylan KIRIKKANAT
0535 7400101

F yata Dah l Olan H zmetler
İstanbul-Paris-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan vergisi
Dört yıldızlı otellerde oda-kahvaltı esasında 6 gece konaklama.
Havaalanı-otel-havaalanı transferleri.
Rouen Tanıtım Turu ve Giverny Tanıtım Turu
Honfleur Çıkarma Sahili Gezisi - Arromaches Turu –Deauvile ve Trouville Turu
Mont St. Michel Turu – St. Malo Turu
Dinan Turu
Chateau Villandry Gezisi – Chateau Chenonceau Gezisi
Amboise Şatosu ve Şehir Turu
Paris Şehir Turu
Setur rehberlik hizmetleri
https://www.setur.com.tr/normand ya-ve-lo re-satolar -turu

4/6

05.11.2018

Normand ya ve Lo re Şatoları Turu | Setur | 444 28 22 | Setur

6 öğle yemeği
, 6 akşam yemeği
(https://www.setur.com.tr)
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.

Honfleur(2)-St.Malo(1)-Tours(2)-Par s(1) 21-27 N san / Türk
Havayolları
Ç
Tar h
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K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)
5/6

05.11.2018

Normand ya ve Lo re Şatoları Turu | Setur | 444 28 22 | Setur

Ç(https://www.setur.com.tr)
K ş l k Oda
Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

2.397,00 EUR

3.197,00 EUR

Tar h
21.04.2019
27.04.2019
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