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Normandiya & Bretanya & Loire Şatoları 

GIVERNY – ROUEN - HONFELUR – DEAUVILLE – TROUVILLE MONT SAINT MICHEL 

- SAINT MALO – DINAN - AMBOISE – VILLANDRY – AZAY LE RIDEAU – 

CHENONCEAU – CHAMBORD  

19 - 24 Eylül 2023 
TUR REHBERİ: BENGİ IŞIL GÖKTÜRK 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ağır ağır akan Loire Nehrinin ortasında, zamanın donup kaldığı muhteşem bir coğrafyada, tüm ihtişamları ile 

sizi adeta bir masalın içinde hissettirecek görkemli kale ve şatoları, yemyeşil bereketli toprakları ve resim 

gibi şarap bağları ile Loire Vadisi’ni keşfediyoruz. Ortaçağdan Rönesansa kadar kah bir aşık için, kah devleti 

yönetmenin büyüklüğünü göstermek için inşa edilen bu şatoları gezerken her birinin hikayesi sizi 

büyüleyecek … Fransa’nın muhteşem Normandiya bölgesi, II.Dünya Savaşı sırasında çıkartma yapılan 

meşhur sahiller , Bretanya ‘da Kraliçelerin yaşadığı ortaçağ şehirleri , geçmişe yolculuk yapacağınız 

muhteşem bir gezi sizleri bekliyor… 
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1.GÜN 19 Eylül, Salı: İSTANBUL – PARİS – ROUEN – HONFLEUR  

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde sabah saat 04:30’da THY kontuarında buluşma. Pasaport ve 

bagaj işlemlerinin ardından Türk Havayolları ‘nın TK1821 sefer sayılı uçuşu ile saat 07:00’de Paris’e hareket 

ediyoruz. Yerel saat ile 09:40’ta varışımızı takiben havalimanında bizi bekleyen özel aracımız ile ünlü ressam 

Monet’in evini ve muhteşem güzellikteki bahçelerini görmek üzere Giverny’e hareket ediyoruz. Giverny’i bir 

tren yolculuğunda keşfeden ressam buraya yerleşip 43 yıl boyunca tablolarına ilham olan bu köyde 

yaşamıştır. Ünlü ressamın kendi elleri ile tasarladığı bahçesini gezerken Monet tablolarının adeta içine girmiş 

gibi hissedeceksiniz. Monet’in müze haline getirilmiş evinde tablolarının haricinde, yaşamını, ilk günkü gibi 

duran atölyesini ve yemek, yatak odası gibi yaşam alanlarını da görme imkanına sahip olacağız. Daha sonar 

Normandiya bölgesinin başkenti Rouen’e hareket ediyoruz. Uzun yıllar Paris’ten sonra en büyük şehir 

olarak Kabul edilen Rouen, geçmişte hem İngilizler hem de Fransızlar tarafından yönetilmiş ve birçok savaşa 

sahne olmuştur. Burada yapacağımız şehir turumuzda; Notre Dame Katedrali (dışarıdan görülecektir), eski 

Pazar yeri, hal binaları, Jean D’Arc’ın yakıldığı meydan ve kilisesi, gözetleme kulesi ve Büyük Saat Kulesi 

göreceğimiz yerler arasında. Buradaki gezimizin ardından Normandiya bölgesinin tartışmasız en güzel 

şehirlerinden biri olan Honfleur’a hareket ediyoruz ve buradaki otelimize yerleşiyoruz. Konaklama 

otelimizde. Akşam yemeği yerel restoranda.  

MERCURE HONFLEUR https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0986-mercure-honfleur-hotel/index.shtml 

  

 

2.GÜN 20 Eylül, Çarşamba: HONFLEUR (DEAUVILLE –TROUVILLE SUR MER) 

Otelde alacağımız kahvaltının ardından, 19. Yüzyıldan itibaren empresyonistlerin resimleri ile meşhur ettiği 

bölgenin en güzel iki sahil kasabasını ziyaret edeceğiz. İlk durağımız Fransız hanımefendilerinin uzun 

eteklerini kirletmeden sahil boyunca gezebilmeleri için yapılmış ahşap yollu plajları, gazinoları ile ünlü  

olan, Fransız sinemacıların filmlerinde doğal plato olarak kullandıkları Deuville kasabası olacak. Ardından 

yine aynı dokuya sahip bir diğer kasaba Trouville Sur Mer’i ziyaret edeceğiz. Trouville’deki ünlü balık 

pazarında deniz ürünleri tadımı yapacağız. Öğleden sonra Honfleur’e geri dönüşümüzü takiben yapacağımız 

şehir turumuzda Fransa’nın en büyük ahşap katedrali olan Saint Catherine Katedrali, eski tuz depoları, eski 

liman göreceğimiz önemli yerler arasında. Konaklama otelimizde. Akşam yemeği yerel restoranda.  
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3.GÜN 21 Eylül, Perşembe: HONFLEUR – ARROMANCHES LES BAIN – MONT SAINT MICHEL – 

ST. MALO 

Otelde alacağımız kahvaltının ardından odalarımızı boşaltıyor ve Normandiya çıkartmasının yapıldığı 

sahillere doğru yola çıkıyoruz. İlk durağımız II.Dünya Savaşının kaderini belirleyen Arromanches Plajı 

olacak. Buradaki savaş müzesini ziyaret ettikten sonra, kayalık bir ada üzerine kurulmuş olan ve 8. 

Yüzyıldan beri Fransa’nın en önemli hac merkezlerinden biri olan Saint Mont Michel’i göreceğiz. Burası 

aynı zamanda med cezir hareketlerini en iyi izleyebileceğimiz yerlerden biridir. Manastırın eteklerinde yer 

alan küçük köyde geçireceğimiz serbest zamanın ardından surları ve şatosu ile ortaçağ görünümünü 

tamamen korumuş olan St. Malo’ya hareket ediyoruz. Varışımızı takiben yapacağımız şehir turumuzun 

ardından buradaki otelimize yerleşiyoruz. Konaklama otelimizde. Akşam yemeği yerel restoranda.  

MERCURE FRONT DE MER https://www.accorhotels.com/tr/hotel-3225-hotel-mercure-saint-malo-front-de-

mer/index.shtml 

 

4.GÜN 22 Eylül, Cuma: ST.MALO – DINAN – AMBOISE – BLOIS 

Otelde alacağımız kahvaltının ardından odalarımızı boşaltıyor ve Bretanya bölgesinin en önemli         

kentlerinden biri olan Dinan’a hareket ediyoruz. Fransa Kraliçesi Anne de Bretagne’nin bir dönem yaşadığı 

ve birçok eser yaptırdığı şehirde Saint Sauveur Katedrali ve arkasında bulunan İngiliz bahçesi, Dinan 

Şatosu, gözetleme kulesi ve tipik ahşap mimarinin en güzel örneklerini görebileceğimiz sokakları 

keşfedeceğiz. Turumuzun bitiminde şatolar bölgesine hareket ediyoruz. Bir sonraki durağımız ise 

Amboise’de yer alan Amboise Şatosu. Leonardo da Vinci, hayatının son yıllarını Kral I.Francois’in isteği ile 

burada geçirdi ve ölümünden sonra Amboise Şatosu’nun şapeline gömüldü. Bu ilk şato ziyaretimizin 

ardından Loire Nehrinin kenarında bulunan Blois şehrine hareket ve buradaki otelimize yerleşme. 

Konaklama otelimizde. Akşam yemeği yerel restoranda.  

MERCURE BLOIS https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1621-mercure-blois-centre-hotel/index.shtml 
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5.GÜN 23 Eylül, Cumartesi:  BLOIS (AZAY LE RIDEAU – VILLANDRY – CHENONCEAU) 

Otelde alacağımız kahvaltının ardından Loire Vadisi’ndeki görkemli şatoları keşfetmeye başlıyoruz. İlk 

durağımız Rönesans şatolarının en güzel örneklerinden biri olan Azay Le Rıdeau Şatosu olacak. İtalyan 

stilinden ilham alarak yapılmış bu güzel şatoyu gezdikten sonra bahçeleri ile Fransa’da ekol haline gelmiş 

olan Vıllandry Şatosu’nu ziyaret edeceğiz. Öğleden sonraki ilk durağımız etkileyici mimarisi ile Şato 

Chenonceau. Cher nehrinin üzerinde bulunan ve eski bir değirmenin üzerine inşa edilen şato köprü, tarih 

boyunca pek çok Fransa Kralına ve Kraliçesine ev sahipliği yapmıştır. Loire bölgesinin en büyüleyicisi olan 

şato, François döneminde nehrin kıyısında bir  kale  iken,  II.Henry  ile  kaderi  değişiyor.  Henry kaleyi 

metresi Diane de Poitiers’e armağan ediyor ve Poitlers kaleyi şato haline getirerek, karşı kıyıya uzanan bir 

köprü olmasını sağlıyor. De Poitiers 12 yıl burada yaşadıktan sonra 1559 yılında Henry’nin ölümü üzerine 

Kraliçe Catherine de Medici ele geçiriyor ve güzelliği ile ünlü Dianede Politiers’i buradan uzaklaştırıyor. Öğle 

yemeğimizi tur esnasında alacağız. Blois’daki otelimize geri dönüyoruz.  Konaklama otelimizde. 

 

 

 

  

 

 

 

6.GÜN 24 Eylül, Pazar: BLOIS – CHAMBORD – PARİS – İSTANBUL  

Otelde alacağımız kahvaltının ardından, Fransız mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve Blois 

kontları tarafından av köşkü olarak Rönesans tarzında inşa edilen ve daha sonra Kral I.Francois döneminde 

genişletilip güzelleştirilen, Loire vadisinin en büyük şatosu Chambord’u ziyaret etmek üzere yola çıkıyoruz. 

440 odası, duvarlar ile çevrili dört köşe kuleleri, iki kanat ve bir kale burcu ile bir yandan Ortaçağ dönemini, 

locaları, terasları ve merdivenleri ile İtalyan Rönesans dönemi mimarisini yansıtan muhteşem şatoda, kale 

burcu olan “donjon”un ortasında Leonardo da Vinci’nin tasarladığı, iki sarmal olarak inşa edilen çifte 

merdiveni görebilirsiniz. Bir mühendislik harikası olan bu merdivenin bir sarmalından yukarı çıkan kişiler 

diğer merdiveni kullanan kişiler ile hiçbir şekilde karşılaşmamakta. Bu etkileyici şatoyu da gördükten sonra 

Paris’e hareket ve havalimanına transfer. Türk Hava Yolları’nın TK1828 sefer sayılı uçuşu ile saat 19:55’te 

İstanbul’a hareket. Saat 00:10’da İstanbul’a varış. 
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TUR ÜCRETİ:  

İki kişilik odada kişi başı: 1750 Euro 

Tek kişi farkı: 380 Euro  

Fiyata Dahil olan hizmetler: 
* Türk Havayolları ile İstanbul–Paris - İstanbul uçak bileti 
* Tur aracı ile ulaşım hizmeti  
* Dört yıldızlı merkezi otellerde beş gece oda + kahvaltı konaklama 
* Yerel restoranlarda alınan 4 akşam ve 1 öğle yemeği, Trouville deniz ürünleri degüstasyonu 
* Akşam ve öğle yemeklerinde sınırlı şarap ve su ikramı 
* Programda geçen tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri  
* Türkçe rehberlik hizmeti 
* Havalimanı vergileri 
* Programda belirtilen tüm geziler 
 
Fiyata Dahil olmayanhizmetler: 
* Programda belirtilmemiş yemekler 
* Kişisel harcamalar ve otel ekstraları 
* Fransa /  Schengen vize ücreti  
* Yurtdışı çıkış harcı 
 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

Genel: 

*Tur rezervasyonu sırasında lütfen, pasaportunuzda yazılı olduğu şekli ile isminizi tam olarak bildiriniz.   

*Turumuzun gerçekleşebilmesi için en az 12 kişinin katılımına ihtiyaç vardır. (Gerekli çoğunluk 

sağlanamadığı takdirde Naviosa Turizm yukarıda belirtilen programı iptal etme hakkına sahiptir ve 

yolcularına para iadesi yapar.) 

*Tüketici, hizmetin başlamasına bir ay kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine 

iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 20-15 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin 

%50'sini, 15 günden az bir süre kala ise tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından 

yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. 

*Naviosa Turizm fors majör veya gerek gördüğü durumlarda programın içeriğini bozmadan şehirlerin 

programdaki sırasını ve uçulacak olan ana ve ara havayollarını değiştirebilir. 

Vize: 

*Fransa umuma mahsus Türk pasaportlarına vize uygulamakta olup, hizmet ve diplomatik pasaport 

sahipleri ise vizeden muaftır. 

Konaklama: 

*Check-in saati 15.00, check-out ise 11.00 ila 12.00 arasıdır. 

*Otellerde 3 kişilik odaların standardı, iki kişilik odaların standardı ve ebatları ile genellikle aynıdır. 

Dolayısıyla 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuğun (ek yataklı) aynı odada kalması bazı otellerde 

konforunuzu etkileyebilir.  


