
 
 

Ramazan Bayramı’nda 
PARİS 

05 – 09 Haziran 2019 
4 gece 5 gün 

 
05 Haziran    Çarşamba  ISTANBUL / PARİS THY ile 10.05’de Paris’e uçuş. 13.00’de varış. Türkçe konuşan rehberiniz tarafından karşılanma. Panaromik olarak şehrin tanınması esnasında 17. yy. da Fransa Kralı 14. Louis’in emriyle inşaası gerçekleşen; içinde hastane, müze ve katedral bulunan Invalides Semti, Fransa’nın ikinci büyük meydanı olan Concorde Meydanı, kafe ve mağazaları ile dikkat çeken Paris’in en ünlü Caddesi Champs Elysees, Etoile, Opera Binası ve Gotik mimarinin güzide örnekleri arasında bulunan Notre Dame Katedrali görülecek yerler arasında.  Otelimize yerleşme.    
06 Haziran    Perşembe  PARİS Kahvaltının ardından özel araç ve rehberiniz ile şehir turunuza başlangıç. Paris’in sembolü kabul edilen Eiffel Kulesi’ne çıkış. 300 metre yüksekliğindeki kule Fransız Devrimi’nin 100. yıl kutlamaları sebebi ile 19. yy’ın sonunda inşa edilmiş ve ismini mimarından almış. Kuleden şehri kuşbakışı seyrediyor ve Paris’in düzenli mimarisine bir kere daha hayran kalıyoruz. Sonrasında şehri ikiye bölen Sen Nehri’nde tekne gezisi yapıyor ve bu güzel şehri bir de nehirden tanıyoruz. Öğleden sonra güzel manzarasıyla ressamlara ilham olan ve Ressamlar Tepesi olarak da adlandırılan Montmarte’ye gidiş. Ünlü şarkıcı Dalida’nın Evi, Sacre Coeur Katedrali ve şehir meydanı görülecek yerler arasında.    
07 Haziran Cuma   DİSNEYLAND Kahvaltının ardından özel aracınız ve rehberiniz ile tam gün tur için Disneyland’a gidiş. Disneypark ve Walt Disney Stüdyolarında tüm gösteri ve aktivitelerden yararlanma fırsatı. Akşamüzeri otelimize dönüş.  
08 Haziran Cumartesi  PARİS Kahvaltı otelimizde. Kişisel tercihleriniz ve alışverişleriniz için serbest gün.  
09 Haziran Pazar   PARİS / İSTANBUL Kahvaltı sonrası son alışverişler ve kişisel tercihleriniz için serbest zamanlar. Öğleden sonra havalimanına transfer.  THY ile  19.40’da İstanbul’a uçuş ve 00.00’da varış. 
 
Fiyatlar : (Grubumuzun hareket sayısı 16 kişidir)  İki kişilik odada kişi başına  990 Euro +  Uçak bileti Tek kişilik oda farkı   210 Euro  
Fiyatlara dahil olan hizmetler ;  Zorunlu seyahat sigortası, Tüm transferler, Merkezi 4 yıldızlı otelde kahvaltı dahil konaklama, Programdaki tüm gezi ve ziyaretler, Tüm giriş ücretleri, Yerel Türkçe rehberlik, Figura Turizm tur liderliği hizmeti, Yurt dışı çıkış harcı  
Fiyatlara dahil olmayan hizmetler,  Öğle ve akşam yemekleri, THY uçak bileti, Fransa Schengen vizesi ve servis ücreti  130 Euro 


