
 
 

                        PARİS NORMANDİYA AMSTERDAM  TURU  

                             ŞEKER BAYRAMI ÖZEL  

 

1. Gün: İstanbul – Brüksel - Paris 
 

İstanbul  Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gidiş kontuarında GeziMod yetkilisiyle saat 
08.00’da buluşuyoruz. Pegasus Havayolutarifeli seferi ile 11.10’da Brüksel’e uçuşumuz 
gerçekleşiyor. Yerel saat ile 13.55’da varışımızda bizleri karşılayan özel aracımızla Paris’e 
hareket ediyoruz. Paris’e varışımız ile panoramik şehir  turumuzda Eyfel Kulesi, ünlü alışveriş 
caddesi Rivoli, ChampsElysees, Da Vinci şifresine konu 
olmuş Louvre Müzesi ve piramit, D’orsay Müzesi, ZaferTakı, Etoile Meydanı, Napolyon’un 
mezarı, Meclis binası,3.Aleksandr köprüsü,1990 yılı sanayi fuarı amaçlı 
yapılmış Grand Palace ve Petite Palace, 1789 Fransız devriminekonu 
olmuş Concorde Giyotin Meydanı, Madeleine Kilisesi görülecek yerler arasındadır. Tur 
sonrası otelinize transfer odalara yerleşme ve serbest zaman.  Akşam arzu eden misafirlerimiz 
rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği 4 Nisan 2015`den itibaren yepyeni bir gösteri ile sizi 
büyülü bir yolculuğa çıkarak dünyaca ünlü Lido Show (135 Euro) turuna katılabilirler. 60 yıldır 
devam eden danslı gösterileriyle Paris gecelerinin en görkemli kabarelerinden biri 
olan LIDO SHOW` u bizler için ayrılmış özel masalarda şampanya eşliğinde izleyeceğiz. Tur 
sonrası otelinize transfer, Geceleme Paris otelinizde. 

Lido Show turu : 135 € 

 
2. Gün: Paris 
 

Sabah kahvaltısının ardından arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak 
düzenleyeceği Eiffel 
Kulesi, Seine Nehri teknegezisi,+ Montmarte ressamlar tepesi,+ Sacre Coeur Bazilikası + Not
re Dame Katedrali turuna katılabilirler (90 Euro). Turumuzda Eiffel Kulesinin 2. Katına çıkarak 
bu büyülü kenti yukarıdan keşfetme şansına sahip olacaksınız. Sonrasında Seine nehri 
üzerinde 1 saatlik tekne gezisi ile adalar etrafında tur atıp Paris’i ve köprülerini nehirden 
görmenin keyfini çıkaracaksınız. Daha sonra Paris’in en eski ve en yüksek tepesi 
olan Montmarte’a teleferik ile çıkıyoruz, Sacre ve yanındaki ressamlarıyla ünlü, bohem yaşam 
tarzını soluyacağınız Tertre Meydanındaki alışveriş veya portrenizi yapacağınız serbest 
zamanımızın ardından romanlara, şarkılara ve filmlere konu olmuş 
meşhur Notre Dame katedralini ziyarete gidiyoruz. Katedral gezisi sonrasında Paris’in sıfır 
noktasında vereceğimiz resim molasının ardından otelimize dönüyoruz. Akşam arzu eden 
misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Parisby night (30 Euro) turuna katılabilirler. 
Tur sonrası otele transfer. Geceleme otelinizde. 



 
 

Seine Nehri tekne gezisi,+ Montmarte ressamlar tepesi,+ Sacre Coeur Bazilikası + Notre Da
me Katedrali turu : (90 Euro) 

Paris by night turu : 30 € 

 
3. Gün: Paris 

 

Paris Normandiya Amsterdam Turu'muzun Sabah kahvaltımızın ardından tüm gün serbest 
zaman. Dileyen misafirlerimiz için extraolarak düzenlenecek 7’den70’e herkese hitap eden 
aktiviteleri ile unutulmaz ve keyifli bir gün yaşama fırsatı adına dünyanın en büyük tematik 
eğlence parklarından biri olan Walt disney Studios & Disneyland macerasına çıkıyoruz… 
Turumuzun bitiminde otelimize transfer. Geceleme otelimizde.  
 
Disneyland Turu Tek Park 100.-Euro (Yetişkin) / 80.-Euro ( Çocuk 0-12) Disneyland Turu Çift 
Park 110.-Euro (Yetişkin) / 90.-Euro ( Çocuk 0-12) 

 
4. Gün: Paris- Normandiya (Rouen & Les Andelys) 
 

Paris Normandiya Amsterdam Turu'muzun Sabah kahvaltımızdan sonra serbest zaman 
dileyen misafirlerimiz ekstra NormandiyaTuru’na katılabilir.Bu turumuz için 
Normandiyabölgesine doğru yola çıkıyoruz. Aslan yürekli Richard’ın kalesi ile 
meşhur LesAndelys kasabasını ziyaret ediyoruz. Ve kısa bir serbest zaman ardından yolumuza 
devam ediyoruz. Rouen’e varışımızda şehir turumuz başlıyor. Jeanne d’Arc’ın 10 bin kişi 
önünde yakıldığı bu şehir Fransa Krallığının en zengin 2. Şehri 
olmuştur. RouenKatedrali, Büyük Saat Kulesi, Aziz Maclou Kilisesi ve Arnavut kaldırımlardan 
yürürken birçok ortaçağdan kalmış yapı göreceğiz. Serbest zaman sonrası Paris'e transfer. 

Normandiya Turu: 80€ 

 
5. Gün: Paris – Brugge- Amsterdam 

 

Sabah kahvaltısının ardından Brüksel’e hareket ediyoruz. Güzergah üzerinde arzu eden 
misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği tablo 
gibi kanalları, eski köprüleri, UNESCO koruması altındaki yapıları ve çikolatası ile 
ünlü Brugges kenti turuna katılabilirler (40 Euro). Amsterdam’a varışımızda panoramik 
turumuz başlıyor. Turumuzda Dam Meydanı, Kraliyet 
Sarayı, UlusalAnıt, Çiçek Pazarı, Kırmızı Fener Sokağı, Merkez İstasyon görülecek yerler 
arasındadır. Tur sonrası otele transfer. Geceleme otelinizde. 

Brugges kenti turu  (45 Euro) 

 
 



 
 
6. Gün: Amsterdam 
 

Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra 
olarak düzenleyeceği Marken&Volendam turuna katılabilirler (50 Euro).Turumuzda, özellikle 
eski bir balıkçı kasabası olan Volendam’ın liman bölgesinde geçirdiğiniz zamana 
doyamayacaksınız. Ünlü şarkıda da söylendiği gibi “Hollanda’nın gerçek güzelliğini görmek 
isteyen Volendam’agitmeli”. Marken kasabasını ziyaretimizde ise balıkçıların şirin ve küçük 
evlerdeki yaşamlarını izleyebilir ayrıca ucuza hediyelik eşya alma fırsatını yakalayabilirsiniz. 
Arzu eden misafirlerimiz bu turumuzun ardından düzenlenecek Büyük Hollanda turuna 
katılabilirler (80 Euro). Bu turumuzda ise; mavi porselenleri ve festivalleri ile 
ünlü Delft şehri, Hollanda’nın ticaret merkezi olan Rotterdam Şehri ve ren nehri köprüleri, 
eski başkent ve yönetim merkezi Den Haag, minyatür 
Hollanda Madurodam, Mestag panorama müzesi(sizi 1880 yılına götürecek), Kraliyet Sarayı 
ve Kuzey Denizi kıyısı görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası otele transfer. Geceleme 
otelinizde. 

Büyük Hollanda turu (80 Euro) 

Marken &Volendam turu (50 Euro 

 
7. Gün: Amsterdam-Brüksel - İstanbul 
 

Sabah kahvaltısının ardından otelden çıkış işlemlerimizden sonra Brüksel Havalimanına 
hareket ediyoruz. Pegasus Havayolları tarifeli seferi ile İstanbul’a 14.35’de uçuşumuz 
gerçekleşiyor. Yerel saat ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına saat 18.55’de varış ve 
turumuzun sonu. Bir sonraki GeziMod turumuzda görüşmek dileğiyle… 

 

 
 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler 

Pegasus Hava Yolları tarifeli seferi ile gidiş - dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti 

Yerel profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 

Belirtilen kategori otellerinde 6 Gece konaklama 

Şehir Vergileri 

Gümrük Vergileri  

Sabah kahvaltıları 

Paris ve Amsterdam Panaromik Şehir Turları 

1618 Nolu Turizm kanununa göre zorunlu seyahat sigortası 



 
 
 

 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler 

Her türlü kişisel harcamalar 

Müze ve ören yeri giriş ücretleri 

Yurtdışı Çıkış Fonu (15 TL) 

Seyahat Sağlık Sigortası(65 Yaşa Kadar 20€ 65 Yaş Üstü 40€)  

Vize Ücreti(120€) 

Ekstra Turlar  

 


