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çeri i

Seyahat Rotas

Yard mc
Organizatör

Program
Ücretine Dâhil
Hizmetler

Önemli Uyar lar

Sektörde küresel marka olmu firmalar n üretim tesislerinin ve sektörel di er
kurumlar n yerinde görülmesinin amaçland bu gezi, Fransa ile teknik
birli imizin artt lmas , bu kapsamda firmalar aras ticari i birli i
olanaklar n yarat lmas na da katk sa layacakt r.
Fabrika gezileri & Sosyal aktiviteler
Organizasyon, Nantes’da ba layacak, Paris’te sona erecektir. Otel ve tesis
transferleri otobüsle yap lacakt r. Program kapsam nda Kuhn, Sulky, Claas,
Massey Ferguson ve Poclain firmalar n toplam 7 üretim tesisi ile
birlikte, tar msal iki kooperatifin gezilmesi planlanmaktad r. Bu
kooperatiflerden ilki olan Terrena, tar m ve tar m endüstrisinde Fransa’n n
öncü kurulu lar aras nda yer almaktad r. Di er kooperatif CUMA- Le
réseau des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole ise tar m
makinalar n ortak kullan
konusunda faaliyet göstermektedir.
Informasyon Turizm ve Seyahat Acentas (InfoTur Turizm ve Seyahat
Ltd. ti./ Agritours Turkey, TURSAB No:1880)
Ça layan Mah. 2066 Sok. No. 2 ahin Ap. D3 / 07230 Bar naklar – Antalya
Tel: 0 (242) 323 08 92 Fax : 0 (242) 323 08 94
leti im: Cornelia Bayraktar (532 6662010)
1.Program süresince belirtilen otellerde tek ki ilik odalarda konaklama
(kahvalt dahil)
2. Programda belirtilmi Paris CDG havaalan – Nantes ve Otel – Paris CDG
havaalan transferleri
3. Fabrikalarda yenilecek ö le yemekleri
4. Zorunlu seyahat sigortas
5. Fabrika gezileri kapsam ndaki transferler
6. Tur boyunca mihmandarl k hizmeti
7. Fabrikalardaki tercümanl k hizmeti
1. Bu dokümandaki amaca yönelik baz yan/yard mc unsurlar (Otel,
mihmandar vb.) e de eri ile de tirilebilir veya güncellenebilir niteliktedir.
2. Otelde check-in saat 14:00’den itibaren, check-out ise en geç 12:00’ye
kadar yap labilmektedir. Otel, erken giri garantisi vermemekte ve müsaitlik
olursa, bu imkân sunabilmektedir.
3. Program n gerçekle mesi s ras nda, program n baz unsurlar (hareket
saatleri, rota, yemek saatleri vb) de tirilebilir. Bu nedenle gruptan ba ms z
hareket edilmemesi gerekmektedir. (Program Güncelleme: 20.04.2018)

FRANSA TEKN K GEZ

GENEL PROGRAMI

Gün

Saat
Yer (Mesafe)
10:05-12:40
22 Nisan
stanbul-Paris
12:55-15:25
Pazar
16:30-20:30 411 km
Günlük rota toplam : 411 km
08:00
Nantes
La
09:00-12:30 Copechagnière
(50 km)
23 Nisan
La
Pazartesi
12:30-13:30
Copechagnière
Ancenis (68 km)
19:00
Nantes (45 km)
Günlük rota toplam : 163 km
07:30
Nantes
Châteaubourg
09:00-11:00
(124 km)
Châteaubriand
24 Nisan
13:00-14:00
(116 km)
Sal
14:00-16:00 Châteaubriand
Nantes
(33 km)
Günlük rota toplam : 273 km
07:30
Nantes
Le Mans
09:30-12:30
(185 km)
25 Nisan
12:30-13:30
Le
Mans
Çar amba
14:30-16:30 Le Mans
Paris
18:30
(209 km)
Günlük rota toplam : 394 km
07:00
Paris
Beauvais
08:30-11:00
(85 km)
11:00-12:30 Beauvais
26 Nisan
Per embe 12:30-13:30 Beauvais
Verberie
14:00-16:00
(58 km)
17:30
Paris(79 km)
Günlük rota toplam : 222 km
27 Nisan
11:05-15:40
Paris- stanbul
Cuma
12:30-16:55
16:30

Aç klama
TK 1823 stanbul-Paris Uçu u
TK 1825 stanbul-Paris Uçu u
Nantes’a gidi ve otel check-in
Otelden ayr
Kuhn Audureau (Toprak i leme, ekim ve gübreleme,
yem karma)
le yeme i
Terrena (Tar m-g da kooperatifi)
Otele dönü ve serbest zaman
Otelden ayr
Sulky (Toprak i leme, ekim ve gübreleme)
le yeme i
Kuhn Huard S.A. (Çay r biçme, silaj römoku, toprak
leme, ekim, hasat ve harman makinalar )
Otele dönü ve serbest zaman
Otel check-out
Claas (Traktör)
le yeme i
Cuma (Tar m ekipmanlar Kullan

Kooperatifi)

Otel check-in
Otelden ayr
Massey Ferguson (Traktör)
Massey Ferguson (Kabin)
le Yeme i
Poclain Hydraulics (Hidrolik çözümler; motor, pompa,
valf, hidrolik güç üniteleri)
Otele dönü ve serbest zaman
TK 1822 Paris- stanbul Uçu u
TK 1820 Paris- stanbul Uçu u

RMA & KURUM B LG LER
1940 y nda Frans z çiftçilerin kurdu u "Tar m Ekipmanlar
Kullan
Kooperatifleri Birli i, CUMA” ile tar m makinelerinin
ortak kullan
hedeflendi. Ulusal/ bölgesel bazda
örgütlenmeler sonucu ülke genelinde 12,5 bin kooperatif
günümüze kadar geldi. Sebze ve meyve gibi ürünlerin
lenmesi amac yla CUMA kooperatifi kurulabildi i gibi ürün
pazarlayan CUMA'lar da mevcut. Bu model dünyada birçok
ülkeye ilham kayna oldu. Kooperatifte bulunan makinelerin
% 80'i hasat, % 20'si ise ekim/toprak i leme amac yla
kullan yor.
1913 y nda Helmut Claas taraf ndan kurulan CLAAS firmas ,
yakla k 100 y ld r, sektörde faaliyet göstermektedir. 2015
nda 3,8 Milyar Euro ciro ve yakla k 11.500 çal anla
traktör, biçerdöver, balya, çay r biçme, kendi yürür silaj
makinas
vb
hasat
makinalar nda
sektörün
lider
kurulu lar ndan birisidir.
1828 y nda irket Joseph Kuhn taraf ndan kuruldu. 1864 y
tar m makineleri imalat ile. Firman n yakla k 4.500 çal an
ve 900 milyon € cirosu bulunuyor. Dünya çap nda yakla k 2
bin patenti bulunan firma bütçesinin %4,5 kadar
Ar-Ge’ye
aktar yor. Firman n Fransa, Hollanda, Brezilya, Arjantin ve
ABD’de üretim tesisleri bulunuyor.

Massey Ferguson, 1847 y nda Daniel Massey taraf ndan
Newcastle Ontario, Kanada'da küçük basit bir tar m aletleri
tamir atölyesi olarak temelleri at lan tar m alet ve makinalar
üreticisi olarak kuruldu. 1953 y nda Massey-Harris ortakl
ile ngiliz Harry Ferguson Limited'in birle mesi ile bugünkü
yap olu mu tur. Massey Ferguson ABD irketi AGCO
Corperation' n bir markas r.
Motor, pompa, valf, hidrolik güç üniteleri, elektronik ve çe itli
hidrolik çözümler üreten Poclain, 3 k tada 18 ülkede sat
te kilat
kurmu tur. Off-road ve on-road araçlarda
uzmanla an firma 1927 y nda kurulmu tur. lk zamanlarda
tar m makinalar na bak m ve tamir hizmeti veren Poclain
hidrolik ekskavatör imalat konusundaki bölümünü 1974’de
devretti.
1936 y nda kurulan firmada yakla k 250 ki i çal maktad r.
Bütçesinin %5’in Ar-Ge faaliyetlerine ay ran Sulky, Fransa’da
3 üretim tesisisnde faaliyetine devam etmektedir. Yakla k 40
milyon € cirosu bulunan firma, toprak i leme, ekim ve
gübreleme makinalar nda uzmanla
r.
29.000 üye çiftçi, 15.890 çal an (tam zamanl e de er),
2 milyon hektar (faydal tar m alanlar ), 5 milyar avro cirosu
bulunan Terrera, 1887 y nda bir grup çiftçi taraf ndan
kuruldu. Kooperatif eklinde yap lanmas olan Terrena, tar m
ve tar m endüstrisinde Fransa’n n öncü kurulu lar aras nda
yer almaktad r.

OTEL B LG LER
Novotel Nantes Centre Bord de Loire (Booking.com: 8,2
puan, çok iyi)
Loire Nehri'nin kar
nda yer alan tesisten Nantes ehir
merkezine ve tren gar na birkaç dakikada ula abilirsiniz.
https://www.booking.com/hotel/fr/holiday-inn-gardencourt-nantes.tr.html
Mercure Paris Montmartre Sacré Coeur (Booking.com:
8,4 puan, çok iyi)
Paris’in Montmartre mahallesinde yer alan Mercure Paris
Montmartre Sacré Coeur, Moulin Rouge’a sadece 280 metre
mesafededir. Otelde Wi-Fi eri imi ücretsizdir.
Mercure Paris Montmartre Sacré Coeur, Montmartre
bölgesindeki
görülmeye
de er
yerlere
yürüme
mesafesindedir. Otel; Sacré Coeur'a 1,2 km uzakl ktad r. En
yak n metro istasyonu olan Place de Clichy (240 metre) ise
Zafer Tak ve anzelize'ye do rudan ula m sa lamaktad r.
https://www.booking.com/hotel/fr/mercure-parismontmartre.tr.html
Gezi rotas :
https://goo.gl/maps/tLpy4UTgaSD2

