ARLES FOTOĞRAF FESTİVALİ - VAN GOGH VE CEZANNE ‘IN
YAŞADIĞI FRANSA PROVENCE BÖLGESİ GEZİSİ
Gezi Sorumlusu : Esin Koç – Mert Ökter
Gezi Tarihi : 14 Temmuz 2018 Cumartesi – 22 Temmuz 2018 Pazar
Gezi Programı
14 Temmuz-21 Temmuz arasında Arles'da, 21 Temmuz'da Aix-En
Provence de oda-kahvaltı konaklama yapılacaktır.
ARLES FOTOĞRAF FESTİVALİ
Fransa’nın güneyindeki Arles şehrinde, 1970’den bu yana her yıl düzenlenen Rencontres
İnternationales de la Photographie d’Arles, yani Uluslarası Arles Fotoğraf Buluşması bu
yıl, 2 Temmuzda açılışını yapacak. Arles’in önemli ve belki de güzel bir yanı oldukça
rahat bir tanışma, kaynaşma, tekrar görüşme yeri olması. Özellikle Avrupa’nın dört bir
köşesinden fotoğrafçılar, fotomuhabirler, galericiler, küratörler ve yayınevi sahipleri,
baskı uzmanları, gazete ve dergi editörleri buluşmak ve de eğlenmek için bu mekânı
tercih ediyor.
Konaklamamızı bu nedenle Arles ‘de yapacağız. Festival içinde yer alan, sergiler,
sunumlar, konserler ve birçok etkinliğe de katılabiliriz.
14 HAZİRAN
Marsilya Havalimanı → Marsilya Şehir turu → Arles
Atatürk Havaalanı dış hatlar terminalinde saat 05.30’da buluşuyoruz. İşlemlerimizin
ardından THY ile saat 08.45’te Marsilya’ya hareket ediyoruz. Şehre inişimiz yerel saate
göre 11.10’dur.
Bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından bizi bekleyen transfer aracımız ile Marsilya ‘ya
geçeceğiz. Fransa’nın, başkent Paris’ten sonra 2. büyük kenti Marsilya’dır. Notre Dame
de la Garde Kilisesi şehrin en tanınmış sembolüdür. 12,5 metrelik çan kulesi ile
tepesinde bulunan 41 metrelik çan kulesi dikkat çekicidir.
Saat 16.00 ya kadar Marsilya da gezip fotoğraf çektikten sonra Arles’e doğru hareket
ediyoruz.

15 TEMMUZ
Arles → Les Baux de Provence → Saint Remmy → Gordes → Roussillon→ Arles
Bugün programımız çok yoğun. Sabah 8.00 de yola çıkıyoruz. Les Baux’a onlarca
sanatçıya ilham kaynağı olmuş bir şehirdir. Kasaba UNESCO tarafından Dünya Mirasları
Listesi’ne alınmıştır. Köye ismini veren Boksit minerali 1822 yılında bulunmuş. Ancak
20. Yüzyılda Les Baux’taki boksit tükenmiş. Şimdiyse köyün nüfusu 300 civarında ancak
her yıl bir milyona yakın turist bu köyü ziyaret ediyor. Kayalık tepenin üstüne
kurulmuştur. Köydeki evler dağınık bir yapıya sahiptir.
En önemli yeri Chateau des Baux. Şatodan zeytin ağaçları ve üzüm bağlarıyla süslü Baux
Vadisi Manzarasını izleyeceğiz.
Saint Remy de Provence kasabası, yılda 300 günden fazla güneş ışığı almakla övünür.
Aynı zamanda burası Van Gogh’un Arles’ten sonra bir yıl kaldığı ve tam 150 eserine imza
attığ yerdir. Ayrıca, Kasaba ünlü kahin Nostradamus’un doğum yeridir. Tarihi M.Ö.
600'lere uzanan bu eski kasaba, 1921’de yapılan kazılar sonucu bulunan Roma
harabeleriyle yeni bir turizm kolu kazanmış. Karakteristik Provence sokakları, renkli
panjurlu bitişik nizam evleri dikkat çekici.
Gordes, Fransa’nın Provance bölgesinde kurulmuş olan şirin bir köydür. Tamamen
taştan yapılmış mimarisi ile kayalık bir tepenin üzerine kurulmuş olan bu şehir her yıl on
binlerce ziyaretçinin akınına uğramaktadır. Gordes yakınındaki, Provance’nin en ünlü
manastırı olan Abbaya Notre Dame de Senanque Manastırı’nı ziyaret edeceğiz. Bu
manastır 12.yüzyılda yapılmış ve önünde muhteşem bir lavanta bahçesi bulunmaktadır.
Kasaba ve manastır gezimizi tamamladıktan sonra Lavanta Müzesi’ni gezeceğiz.
Roussillon Kasabasının meşhur aşıboyasıyla boyanmış ve zevkle dekore edilmiş evleri
dikkat çekicidir.

16 TEMMUZ
Arles → Saintes-Maries-de-la-Mer / Comargue→ Arles
Saintes-Maries-de-la-Mer, Fransa'nın güneyindeki Camargue'ın başkentidir. Akdeniz'in
Bouches-du-Rhône ilindeki bir komündür.
Camargue Milli Parkı, beyaz atlar, flamingolar ve tuz tepeleriyle özdeşleştirilmiştir.

17 TEMMUZ
Arles
Arles, Rhone Nehri'nin hemen kıyısında konumlanmıştır. Bugün tüm gün ünlü Hollandalı
ressam Van Gogh’un bu bölgede bıraktığı izleri takip edeceğiz ve Arles Fotoğraf
Festivali sergilerini gezeceğiz.
Bu şehrin en önemli özelliklerinden birisi de ünlü ressam Van Gogh’un hayatında ve
sanatında önemli bir yere sahip olmasıdır. Ünlü ressam burada yaşamının çalkantılı bir
döneminde 2 yıl yaşamıştır. Van Gogh, ruhi bir bunalım sonucu sol kulağını burada
kesmiştir. Ünlü ressamın da resmettiği ve hastalığı sırasında da bir dönem kaldığı Van
Gogh Müzesi'ni gezeceğiz. Vincent Van Gogh, 1888 yılında kendi rızasıyla Saint Remy
Provence’da bulunan bir akıl hastanesine yatmıştır. Bu günlerini ‘’ Bazen tarif edilemez
ıstırap halleri, bazen zamanın perdesi ile olayların talihsizliğinin bir anlığına parçalandığı
zamanlar’’ diye yazmıştır.
Şehir merkezindeki Arena, tüm ihtişamıyla her sokak arasından karşınıza çıkacak. Yazları
boğa güreşi yapılan arena 21.000 kişi kapasiteli ve üst sıralarından manzaranın harika
olduğu söyleniyor.
Roma Tiyatrosu ve Saint Trophime Kilisesi göreceğimiz yerler arasında.

18 TEMMUZ
Arles →Nimes → Pont Du Gard → Arles
Nimes' de Roma Amfiteatrı Les Arenes, 20.000 kişilik kapasiteye sahip ve konserlerle,
boğa güreşleri düzenleniyor.
The Maison Carrée (Kare Ev), MS 2 yılında inşa edilmiş tapınak, küçük bir Pantheon’a
benziyor. Taş teras ve havuzlarda oluşan Gardens of the Fountain’in yukarısındaki Mont
Cavalier’de Tour Magne (Magne Kulesi) yükseliyor ve şehir manzarası en güzel buradan
izleniyormuş.
Pont du Gard, Roma döneminde yapılan bu 2000 yıllık 49 metrelik bir su kemeri.
Fotoğraflanmadan dönülmemesi gereken yerlerden.

19 TEMMUZ
Arles → Avignon → Arles
Gün batımında Avignon'da izleyebilmek için bugün öğlen saatlerine kadar Arles'de
olacağız. 14. yüzyılda Papaların gelmesiyle birlikte Avignon çok büyümüş ve Hıristiyan
kültürü şehirde hissedilir hale gelmiş. Yaklaşık 70 yıl boyunca Avignon Katoliklerin
başkenti olmuştur. Şehri saran surlar ortaçağ havasının hala hissedilebilir olmasında büyük
öneme sahiptir.
Papalık Sarayı'nda, şapeller, manastır, seromoni odaları, papaların kişisel daireleri dahil 25
odayı gezebiliyor ve bahçesine de girebiliyorsunuz.
Avignon’un bir diğer muhteşem yapısı ise Saint Benezet Köprüsü. Papalık Sarayı gibi bu
köprü de UNESCO Dünya mirasları listesinde. 13. Yüzyılda inşa edilmiş bu köprü,
defalarca Rhone nehrinin sebep olduğu selden etkilenip zarar görse de 17. Yüzyılda tekrar
inşa edilmiş.

20 TEMMUZ
Arles → Valensole → Moustiers-Sainte-Marie → Verdon Kanyonu→ Arles
Avrupa'nın en güzel kanyonu diye bilinen Fransa Provence bölgesindeki Verdon
Kanyonu (Gorges du Verdon - Grand Canyon) doğal güzellikleri yanında, aktif sporların
da cazibe noktasıdır. Verdon kanyonu yakınlarındaki Moustiers-Sainte-Marie kasabası'nı
ziyaret edeceğimiz yerler arasında. Ve bugün Valensole''ün ünlü lavantalarını
fotoğraflayacağız.

21 TEMMUZ
Arles → Aix en Provence → Marseille Airport
Otelden çıkış işlemlerimizi tamamlayıp, Arles'den saat 11.00 de yola çıkacağız. 12.00 de
Aix en Provence'de olacağız. Burası, Marsilya’nın 30 km kuzeyinde, denize kıyısı
olmayan tipik bir Akdeniz kentidir. Fransa’nın zeytin üretim merkezidir.
Galya bölgesinde, Romalılar tarafından ilk kurulan şehirdir. Romalılar, buradaki yerleşim
yerini, MÖ.126 yılında kurmuşlardır.
Burada, ünlü ressam Paul Cezanne’nın hayatına adanmış ünlü Cezanne Müzesi’ni
gezeceğiz. Cezanne, Aix ‘de doğmuş, büyümüş ve 40 yaşlarında tekrar doğduğu bu
topraklara geri dönmüştür. Paris'te 30 yıl boyunca Post-Empresyonizmin doğumunun

önemli bir figürüdür. Neredeyse tüm şehir, 67 yıllık ömrünün izlerini taşıyor. Emile Zola
ile kır yürüyüşlerini burada yaptı, yaşlı annesini bu şehrin sokaklarında sırtında taşıdı.
Gömülü olduğu Saint-Pierre mezarlığı, yemeklerini yediği ve hala hizmet veren Cafe des
Deux Garçons, ismini taşıyan caddede bulunan ve olduğu gibi korunan atölyesi şehirde
görülmesi gereken yerlerden bazıları.
22 TEMMUZ
Arles → Marseille Airport
Saat 09.30 da Marsilya Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkacağız. 12.15 uçağı ile
İstanbul’a hareket edeceğiz. 16.30 gibi İstanbul'da olacağız.

GEZİ CRETİ:
Gezi ücreti; Nakit nakit ödemelerde 1.550 EUR, Kredi Kartı ile tek çekim
ödemelerde 1600 EUR dur. ( TL ödemelerde, ödemenin yapıldığı günkü İş
Bankası döviz satış kuru esas alınacaktır. )

Fiyata Dahil Olanlar
8 gece OK konaklama
Şehir ve köy turları ulaşımı
Fotoğraf Danışmanlığı

Fiyata Dahil Olmayanlar
Gidiş Dönüş Uçak Ücreti
Katılımcılar gezi kesinleştikten sonra aşağıda bilgileri olan uçaklardan bilet almalıdır.
( İstanbul / Marsilya-THY TK1365 / 8.45 Uçağı )
( Marsilya / İstanbul – THY TK1366 / 12.15 Uçağı )

Otelde ve geziler sırasında yapılan extra harcamalar ve içecekler
Öğlen ve akşam yemekleri
Sergi, Müze ve ören yerleri vb giriş ücretleri
Yurt dışı çıkış harcı
Vize işlemleri ( Vize işlemlerini zamanında teslim etmeyenlerin ya da belgesi eksik
olduğu için ya da katılımcının özellikleri nedeniyle vize başvurusu
reddedilenlerden kurumumuz sorumlu değildir. )

KESİN KATILIM:
Bu gezimiz 16 kişi ile gerçekleştirilecektir. 16 kişi altında gezi fiyatı güncellenebilir ya
da gezi iptal edilebilir.
Geziye katılmak isteyen üyelerimiz kesin kayıtlarını 11 Mayıs 2018 Salı gününe kadar
İFSAK sekreteryasına yaptırabilirler. Kayıt sırasında Ücretin tamamının ödenmiş olması
gerekmektedir.
Sorularınız için, (Sekreterya Telefonu : 0212 292 42 01 – 292 18 07) veya
iletisim ifsak.org.tr iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz.
Belirtilen tarihe kadar kesin kaydını ve ödemesini yapmayan üyelerimizin yerine yedek
listede yer alan üyelerimiz davet edilecektir.
Gezi başlangıç tarihinden 30 gün öncesine kadar yapılacak rezervasyon iptallerinde, gezi
katılım ücretinin yarısı iade edilir. Gezi başlangıç tarihinden 30 günden kısa iptallerde
gezi ücreti iade edilmez.
Ödemelerinizi aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz.

İFSAK İSTANB L FOTOĞVE SİNEM AMAT DERN İKTİSADİ
İŞLETME–İş Bankası, Galatasaray Şu esi, EURO HESABI
IBAN: TR65 0006 4000 0021 0113 4929 08

EFT ile veya
İFSAK sekreteryamıza nakit ödeme ve/veya kredi kartı ile de ödeme yapabilirsiniz.

Katılımın planlanandan az olması durumunda yeni bir maliyet hesaplanarak, gezi ücreti
değiştirilebilir veya katılımcı sayısına göre gezi iptal edilebilir.
NOTLAR
Gezimiz bir FOTO RAF gezisi olup, dernek üyelerimize ve yanında getireceği
misafirine yönelik olarak hazırlanmıştır. Gezimize katılacak misafir kişilerin, gezimizin
fotoğraf amaçlı olduğunu bilerek gelmelerini rica ederiz.
Gezimiz, kar amaçlı olarak düzenlenmemektedir.
Gezi sırasında, spontane gelişebilecek ortamlar için, katılımcıların genel isteği
doğrultusunda, fotoğraf çekme amaçlı kısa duruşlar gerçekleştirilebilinir.
Fotografik koşullara göre gezi sorumlusu her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
Katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
Mevsim şartlarına uygun giysiler, yağmurluk, (Şapka, gözlük vb) almanızı ve tripod ,
yedek pil, yedek hafıza kartları getirmenizi öneririz.
Yolculuk sırasında araçta sigara içilmez.
BİLGİLENDİRME
Güney Fransa’da Lavanta çiçekleri haziran başı itibari ile hava şartlarında da bağlı olarak
açmaya başlar ve bölgesel olarak Ağustos sonuna kadar görülebilir. Lavanta tarlalarında
göreceğiniz çiçekler yağış, sıcaklık v.s gibi durumlardan etkilenebilecek olduğundan
dönemsel olarak tamamı ile açmamış olabilirler.
Keyifli bir seyahat olması umuduyla,
İFSAK Yönetim Kurulu adına,
Gezi Birimi

