
 

PARİS & DİSNEYLAND CDG-CDG 

FRANSA 
 

4 GECE - 5 GÜN 
 

PARİS(2) DİSNEYLAND(2) 

 
 

TUR TARİHİ 
09 TEMMUZ (CUMARTESİ) – 13 TEMMUZ (ÇARŞAMBA) 2022 

 
PEGASUS HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE 

 

 
 

 

OTELLER 
İki Kişilik veya Üç Kişilik Odada 

Kişi Başı 
Tek Kişilik 
Oda Farkı  

0 - 2 Yaş 
Çocuk 

3 - 12 Yaş 
Çocuk 

3* ve 4 * Oteller 

 PARİS: 3* THE ORİGİNALS CİTY,HOTEL PARİS EST,ROSNY VB. 

 DİSNEYLAND: 4* THE ORİGİNALS TORCY CODALYSA VB. 

949 € 

749 € 
120 € 150 € 

949 € 
739 € 

ALTERNATİF DİĞER TUR TARİHLERİ 
20, 30 NİSAN /18 MAYIS / 15 HAZİRAN / 09, 20 TEMMUZ / 03, 17, 26 AĞUSTOS 

01 EYLÜL / 12, 14 KASIM 2022 
 

ÜCRETE DAHİL SERVİSLER 
 

 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN PEGASUS HAVA 
YOLLARI TARİFELİ SEFERLERİ İLE İSTANBUL - PARİS / 
PARİS - İSTANBUL UÇAK BİLETİ 

 HAVALİMANI VERGİLERİ (150 €) 
 ZORUNLU SİGORTA (15 €) (İPTAL VEYA DEĞİŞİKLİKTE, 

İPTAL İADESİ YOKTUR.) 
 3* VE 4* OTELLERDE 4 GECE ODA KAHVALTI 

KONAKLAMA 
 ALAN/OTEL/ALAN TRANSFERLERİ VE ŞEHİRLERARASI 

TRANSFERLER 
 DİSNEYLAND OTELİ-DİSNEYLAND PARK ARASI ÖZEL 

OTOBÜS İLE ULAŞIM 
 PARİS PANORAMİK ŞEHİR TURU 
 PROFESYONEL KAPPATUR REHBERLİK HİZMETLERİ 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN SERVİSLER 
 

 SCHENGEN VİZE ÜCRETİ VE HİZMET BEDELİ (140 € ) 
 YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI (SADECE BANKAYA YA DA 

HAVALİMANI VERGİ OFİSİNE ÖDENİR) ( 150 TL ) 
 DİSNEYLAND PARK BİLETLERİ 
 PROGRAMDA BELİRTİLEN ALTERNATİF TURLAR 
 KİŞİSEL HARCAMALAR 
 ŞÖFÖR BAHŞİŞLERİ (KİŞİ BAŞI 5 € ) (İSTEĞE BAĞLI) 

MÜZE VE ÖREN YERLERİ GİRİŞLERİ 
 30.000 € TEMİNATLI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI (15 €)  
 COVİD-19 SİGORTASI (15 €) 

 

 
İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN ! 

2. turunu alana + % 5 indirim, 3. Turunu alana +  % 10 indirim 

(2022 yılı içerisinde 2. ve 3. turu alan misafirlerimize sadece paket tur fiyatı üzerinden + indirim sağlar) 
Arkadaşını getirene + % 5 indirim 

(2022 yılı içerisinde arkadaşını getirerek aynı tura kayıt yaptıran misafirlere aynı yıl içerisinde katılacakları 2. Turda sadece paket tur 
fiyatı üzerinden+ %5 indirim sağlar) ***indirimler alan vergisi hariç fiyattan hesaplanır.*** 



 
TUR PROGRAMI 

 
1.GÜN İSTANBUL - PARİS 
Siz değerli misafirlerimiz ile Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali 
Kappatur kontuarlarında 05:30’da buluşma. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından 
Pegasus Hava Yolları’nın PC1133 tarifeli seferi ile saat 08:45’de Paris’e uçuş. Yerel 
saat ile 10:35’de varış. Varışımızı takiben havalimanında bizleri bekleyen özel 
otobüsümüz ile panoramik şehir turu için hareket. Turumuzda Eyfel Kulesi, ünlü alışveriş 
caddesi Rivoli, Champs Elysees, Da Vinci şifresine konu olmuş Louvre Müzesi ve 
piramit, D’orsay Müzesi, Zafer Takı, Etoile Meydanı, Napolyon’un mezarı, Meclis binası, 
3. Aleksandr köprüsü, 1990 yılı sanayi fuarı amaçlı yapılmış Grand Palace ve Petite 
Palace, 1789 Fransız devrimine konu olmuş Concorde Giyotin Meydanı, Madeleine 
Kilisesi ve Opera Garnier görülecek yerler arasındadır. Tur bitimi otele yerleşme ve 
serbest zaman. Akşam, arzu eden misafirlerimiz alternatif olarak düzenlenecek olan 
Paris by Night turuna katılabilirler. Tur sonrası otele transfer. Geceleme otelimizde.  
Paris by Night Turu: 30 € 
 

2.GÜN PARİS 
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberimizin 
alternatif olarak düzenleyeceği Eiffel Kulesi, Seine Nehri tekne gezisi - Montmarte 
ressamlar tepesi - Sacre Coeur Bazilikası - Notre Dame Katedrali ve Fragonard 
Parfüm Müzesi turuna katılabilirler. 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 yapma veya portrenizi yaptırma 
imkanınızın bulunduğu serbest zaman. Ardından romanlara, şarkılara ve filmlere konu 
olmuş meşhur Notre Dame katedralini ziyarete gidiyoruz. Katedral gezisi sonrasında 
Paris’in sıfır noktasında vereceğimiz resim molasının ardından Fragonard Parfüm müzesi gezimiz olacak. Müze 1860 yılında 
insa edilmiştir. Müzede bizlere, parfümün icadı, geçmişten günümüze kadar parfümlerin nasıl yapıldığı rehber eşliğinde 
anlatılmaktadır. Alışverişiniz için serbest zaman sonrasında otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 
Eiffel Kulesi, Seine Nehri tekne gezisi - Montmarte ressamlar tepesi - Sacre Coeur Bazilikası + Notre Dame Katedrali ve 
Fragonard Parfüm Müzesi:  85 € 
 

3.GÜN PARİS - DİSNEYLAND 
Sabah kahvaltısının ardından Paris otelimizden ayrılarak Disneyland otelimize hareket. 
Her yaşa hitap eden aktiviteleri ile sizleri masalsı bir dünyaya götürecek olan Hayaletler 
evi, Mark Twain’in Gemisi, çılgın maden treni, Indiana Jones, Robinson’un evi, Karayip 
korsanları mağarası, bebekler dünyası, yıldızlar turu, 3 boyutlu sinema, uzaya yolculuk, 
denizaltı macerası gibi aktivitelerle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Walt Disney Film 
Stüdyoları Parkında ise Aşçı Ratatuy Macerası, kalbinizi durduracak Hollywood Oteli 
Asansörü, Aerosmith Hız Treni, Stand Şov, Armageddon, Stüdyo tramvay turu gibi 
keyifli aktiviteler sizleri bekliyor. Disneyland bilet temini konusunda tur rehberimizden 
yardım alabilirsiniz. Geceleme otelimizde.  
Disneyland Çift Park biletleri: 140 € 
Disneyland Tek Park biletleri: 120 € 
 

4.GÜN DİSNEYLAND 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen 
misafirlerimiz Disneyland’ın eğlence dünyasında keyifli bir gün geçirmeye devam 
edebilirler. Geceleme otelimizde.  
Disneyland Çift Park biletleri: 140 € 
Disneyland Tek Park biletleri: 120 € 
 

5.GÜN DİSNEYLAND - PARİS - İSTANBUL 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından havalimanına transfer. Bagaj ve 
check-in işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pegasus Hava Yolları’nın PC1136 
seferi ile saat 17.20’de İstanbul'a hareket. Yerel saat ile 21:45’te İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na varış ve Kappatur hizmetlerinin sonu. 
 
 



 
 

COVİD-19 BİLGİLENDİRME 
 

 Seyahat edecek misafirlerin 2 doz Biontech (2. doz aşının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor) aşısı olmuş 
olmaları ya da 

 2 doz Sinovac + 1 doz Biontech aşı olmuş olmaları gerekmektedir. (Biontech aşısının üzerinden 28 gün geçmesi 
gerekmektedir) 

 12 yaş altı çocuklar aşıdan muaftır.  
 
NOT: Disneyland bilet temini konusunda tur rehberimizden yardım alabilirsiniz. Disneyland bilet fiyatları yıl içerisinde değişiklik 
gösterebilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PAKET TUR BROŞÜR NOTLARI 
 

1. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar 
yurtdışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi 
gerekmektedir. 

2. Kappatur, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne 
tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce 
misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi gerekmektedir. 

3. Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında yaşanan 
değişikliklerden Kappatur sorumlu değildir. 

4. Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik olabilir.  
5. Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat 

değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Kappatur sorumlu tutulamaz.  
6. Kappatur, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme 

hakkını saklı tutar.  
7. Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün / günler  gerçekleştirilebilir.  
8. Kappatur, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
9. Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak 

örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmez.  
10. Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 40 kişidir. Paket tura katılacak kişi 

sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir.  
11. Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.  
12. Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu takdirde gerçekleşir. Katılmak 

istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  
13. Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen 

gün/günler dışında başka bir gün yapılabilir.  
14. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da 

turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde gerçekleştirilebilir, daha az 
katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise fiyatlar değiştirilerek 
gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Kappatur sorumlu tutulamaz.  

15. Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dahil değildir.  
16. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya ilave 

açılan-kapanan ek yataktır.  
17. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.  
18. Kappatur konsoloslukla misafirlerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin herhangi bir 

neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması halinde hiçbir 
sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde Kappatur’dan tazminat hakkı yoktur.  

19. Vizenin gidilecek tura ilk giriş yapılan ülkeden veya en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması 
gereklidir. Aksi halde pasaport polislerinin ülkeye giriş yaptırmamasından Kappatur kesinlikle 
sorumlu değildir.  

20. Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup tereyağı, reçel, kahve veya çaydan 
ibarettir. Grup kahvaltıları otellerde ayrı salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.  

21. Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz vize için 
gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden en az 1 ay önce yazılı 
onay ile acentaya teslimi gerekmektedir. 

 
TUR BROŞÜRÜNÜ ŞAHSIM VE BERABERİMDEKİ TÜM KATILIMCILAR ADINA OKUDUM, ANLADIM, 
TESLİM ALDIM. 
İSİM, SOYİSİM:                                                                                                  İMZA: 


