
 
 

 

  

 

 1.GÜN        |  (23 Ekim 2023)   İSTANBUL – BİLBAO – PAMPLONA 

Yeni Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde rehberinizle buluşma sonrası Türk Hava Yolları 

kontuarından gerçekleştireceğiniz bagaj ve bilet işlemlerinizin ardından, Türk Hava Yolları tarifeli 
seferi ile Bilbao’ya hareket. Ardından panoramik Bilbao Gezisi için hareket ediyoruz. Gezimizde; 
Hükümet Konağı, Belediye Binası, Bilbao Güzel Sanatlar Müzesi, San Anton Kilisesi, Santiago 

Katedrali ve Guggenheim Müzesi göreceğimiz yerler arasındadır. Şehir turu sonrası Pamplona’ya 

hareket ediyoruz ve otelimize transfer oluyoruz. Konaklama otelimizde. 

Uçuş No: TK1315 (Türk Havayolları) - Kalkış: Istanbul - Tarih: 23 Ekim 2023 - 
Saat: 08:10 - Varış: Bilbao - Tarih: 23 Ekim 2023 - Saat: 11:25 
 

 2.GÜN        |  (24 Ekim 2023)    PAMPLONA – TOULOUSE 

Güne otelimizde alacağımız kahvaltı ile başlıyoruz. Ardından İspanya’nın Navarra Özerk Bölgesinin 

başkenti olan Pamplona panoramik şehir gezisine başlıyoruz. Gezimizde; Neoklasik üslup ile Gotik 

üslubun muhteşem uyumunu görebileceğiniz Catedral de Santa María la Real de Pamplona, 

Monumento al Encierro, Plaza del Castillo, Church of San Saturnino göreceğimiz yerler arasındadır. 

Ardından Toulouse şehrine doğru yola çıkıyoruz ancak öncesinde yol üzerinde Muhteşem Bask 

Sahilleri Gezisi (San Sebastian & Saint-Jean de Luz & Biarritz) gerçekleştiriyoruz. Öncelikle göz alıcı 

plajları ile büyüleyici şehir tarihi eserleri, caddeleri, kafeleri, restoranları ve özellikle deniz kenarında 

yer alan balık restoranları ile San Sebastian bize görülecek birçok alternatif sunuyor. Ardından küçük 

kasabası Saint-Jean De Luz'a hareket ediyoruz. Uzun ve pırıl pırıl kumsalları, sessiz ve sakinliği ile 

sizleri büyüleyecek olan kasaba her yıl düzenlenen onlarca etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Gezimiz 

ardından Biscay Körfezi’nin dünyaca ünlü sahil kasabası Biarritz'a hareket ediyoruz. Gezimizi 

tamamladıktan sonra otelimize transfer oluyoruz. Konaklama otelimizde. 

3.GÜN        |  (25 Ekim 2023)    TOULOUSE 

Güne otelde alacağımız kahvaltı ile başlıyoruz. Ardından kiremit renkli binalarıyla ünlü, Fransa’nın 

pembe şehri Toulouse şehrine panoramik gezimizi gerçekleştirmek üzere hareket ediyoruz. Bu 

gezimiz esnasında Capitole Meydanından yürüyerek şehrin enfes sokaklarını ve sivil mimari 

örneklerini keşfedeceğiz. Dünyanın en büyük Roman stilinde inşa edilmiş kapısı ile Saint Sernin 

Bazilikası, 14.yüzyıla ait güney bölgenin en güzel örneklerinden biri olan Jacobins Manastırı, Belediye 

Binası Capitole, 16.yüzyılda inşa edilmiş Dor, İyon ve Korent stillerinin en zarif örneklerinden olan 

Bernuy göreceğimiz yerler arasındadır. Gezimizin ardından Carcassonne & Albi Gezisi için hareket 

ediyoruz. Tarihi MÖ 100 yıllarına dayanan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmasına rağmen iyi 

korunmuş bir dağ şehri olan bölgede yapacağımız gezimiz esnasında; Chateau Comtal, Chateau et 

Remparts de la cite de Carcassonne, Church of Saints Nazaire ve Celse göreceğimiz yerler 

arasındadır. Gezimizin ardından UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilen, Tarn nehri kıyısındaki 

kasaba, Albi’ye hareket ediyoruz. Bu gezimiz esnasında Albi Katedrali ve Collegiale Saint- Salvy 

göreceğimiz yerler arasındadır. Ardından otelimize transfer oluyoruz. Konaklama otelimizde. 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.GÜN        |  (26 Ekim 2023)    TOULOUSE – BORDEAUX 

Güne otelde alacağımız kahvaltı ile başlıyoruz. Ardından panoramik Bordeaux şehir gezimizi 

gerçekleştirmek üzere yola çıkıyoruz. Güneybatı Fransa'da Garonne nehrinin denize kavuştuğu 

yerde bir liman kenti olarak kurulan Bordeaux, 8. Yy’dan beri devam ettirdiği yerel üzüm suyu 

geleneği ile ün salmıştır. Günümüzde; dünyanın en iyi yerel üzüm içeceğinin birkaçını üreten ve en 

büyük üzüm bağı merkezi olarak ününü devam ettirmektedir. Şehir gezimize, Bordeaux'un en güzel 

mekânlarından biri olan Bourse Meydanı'yla başlıyoruz. Yeni saray için bir kraliyet meydanı olarak 

inşa edilmiştir. Burası ve etrafındaki diğer binalar ünlü Fransız mimar Ange-Jacques Gabriel 

tarafından tasarlanmıştır. Bourse meydanı gezimizin ardından Fransız Devrimi öncesine kadar 

ülkenin en büyük tiyatro salonu ünvanını korumuş olan Büyük Bordeaux Tiyatrosu, Sainte Catherine 

Sokağı, Notre Dame Katedrali görülecek yerler arasındadır. Bordeaux'nun UNESCO tarafından 

Dünya Kültür Mirası listesine alınarak koruma altına alınmış liman bölgesini ve eski sokaklarını 

geziyoruz. Ardından St. Emilion Gezisi için hareket ediyoruz. UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde 

yer alan ve üzüm bağları ile çevrili bir Ortaçağ kasabası olan, bu sevimli kasabanın dar sokaklarını 

keşfedecek ve organik üzümden yapılan yerel içeceklerin üretimi ile ilgili bilgi alacaksınız. Arzu 

ederseniz bölgede üretilen “Grand Cru” kalitesindeki en seçkin yerel içeceklerini tadımlayabilirsiniz. 

Gezimizin ardından otele transfer oluyoruz. Konaklama otelimizde. 

5.GÜN        |  (27 Ekim 2023)    BORDEAUX – İSTANBUL 

Güne otelde alacağımız kahvaltı ile başlıyoruz. Ardından Arcachon Gezisi için hareket ediyoruz. 

Muhteşem manzarası ve çam ormanlarıyla, Avrupa’nın en yüksek kumul tepesine sahip, Fransa’nın 
istiridye üretim merkezi olan şirin balıkçı kenti Archacon’a varıyoruz. Gezimiz esnasında Saint- 
Ferdinand Kilisesi ve Mukaddes Kalp heykeli göreceğimiz yerler arasındadır. Gezimizin ardından 

rehberimizin belirleyeceği saatte havalimanına transfer oluyoruz. Bagaj, bilet ve gümrük 
işlemlerinden sonra Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul’a uçuşumuz gerçekleşiyor. 

Varışımızla birlikte turumuzun ve servislerimizin sonuna geliyoruz. 

Uçuş No: TK1392 (Türk Havayolları) - Kalkış: Bordeaux - Tarih: 27 Ekim 2023 - 
Saat: 18:40 - Varış: Istanbul - Tarih: 27 Ekim 2023 - Saat: 23:25 

 

Otel Adı 
İki Kişilik 

Oda da Kişi 

Başı 

3 Kişilik 
Oda da 

Kişi Başı 

Tek Kişilik 

Oda 

Bebek 

0-1,99 Yaş 

1.Çocuk 

2-11,99 Yaş 

23 Ekim 2023 | 
27 Ekim 2023 

866 EUR 866 EUR 1.199 EUR  948 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER 

 

• Türk Havayolları ile İstanbul (IST) - Bilbao (BIO) / Bordeaux (BOD) - İstanbul 

(IST) parkurlarında gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti 
• Havalimanı vergileri 

• 3 & 4 yıldızlı otellerde 4 gece oda-kahvaltı konaklama 

• Alan-otel-alan transferleri 

• Özel otobüs ile tüm transferler 
• Panoramik Pamplona şehir gezisi 

• Panoramik Toulouse şehir gezisi 
• 40 Euro değerindeki Bilbao Gezisi dâhil 

• 85 Euro değerindeki Muhteşem Bask Sahilleri Gezisi (San Sebastian & Saint-
Jean de Luz & Biarritz) dâhil 

• 75 Euro değerindeki Carcassonne & Albi Gezisi dâhil 
• Profesyonel Türkçe rehberlik ve asistanlık hizmetleri 

• Otel ve turist şehir vergileri (25-30 Euro) 

• TURSAB zorunlu mesleki sorumluluk sigortası 

• Seyahat ve sağlık sigortası (65 yaş üzeri sürprim uygulanır) 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
• Vize ücreti ve servis bedeli 

• Yurt dışı çıkış harcı bedeli 
• Covid-19 Seyahat & Sağlık Sigortası 

• Öğle ve akşam yemekleri 
• Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları 

• Opsiyonel geziler/etkinlikler 
• Fiyata dâhil hizmetlerde belirtilmemiş müze ve ören yerleri girişleri 

• Şoför tipleri 5-10 Euro / kişi başı (isteğe bağlı) 

 


