
 

 

 

GÜN LİMAN VARIŞ HAREKET 

1. Gün Feteşti - Köstence / Romanya -- -- 

2. Gün Feteşti / Romanya -- 18.00 

3. Gün Circu/ Romanya 08.00 18.00 

4. Gün Nehirde Seyir Demir Kapı Geçidi / Romanya -- -- 

5. Gün Belgrad / Sırbistan 10.00 14.00 

6. Gün Mohaç / Macaristan 10.30 16.00 

7. Gün Budapeşte / Macaristan (Teknik Duruş) 08.00 08.30 

7. Gün Estergom / Macaristan (Teknik Duruş) 13.30 14.00 

8. Gün Viyana / Avusturya 08.00 -- 
   Aynı güzergâh, aynı standartta başka bir gemi ile yapabilir. 

FİYATLARIMIZ  € (EURO) CİNSİNDEN OLUP, İKİ KİŞİLİK KABİNDE KİŞİ BAŞIDIR 

01 Mayıs 2019 Broşür Fiyatları 
1.Erken Rezervasyon 

9 Kasım 2018 
Alt Güverte / Standart İkili Kabin (Pencere Açılmaz) 1.490 EUR 1.390 EUR 

Orta Güverte / Standart İkili Kabin (Büyük, kare pencere, açılmaz ) 1.590 EUR 1.490 EUR 

Orta Güverte / Ön Deluxe Üçlü Kabin (Açılır, sürgülü pencere)  1.790 EUR 1.690 EUR 

Orta Güverte / Deluxe İkili Kabin (Açılır, sürgülü pencere) 1.890 EUR 1.790 EUR 

Üst Güverte / Deluxe Kabin (Fransız balkonlu) 2.190 EUR 2.090 EUR 

İki Kişilik Kabinde Tek Kişi Farkı(Deluxe Kabinlerde fark %100) 790 EUR 690 EUR 

Havalimanı ve liman vergileri, sigorta (380 Euro) Dâhil Dâhil 

 

1.Gün İSTANBUL – KÖSTENCE – FETEŞTİ / ROMANYA           
06.00 İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde Cruise yetkilileriyle buluşma.  
09.10 Türk Hava Yolları’nın TK105 sefer sayılı uçuşu ile Köstence’ye hareket.  

10.15 Köstence varışın ardından kısa panoramik Köstence Turunun ardından Feteşti ’ye hareket. 

14.00 Gemiye varış ve kabinlere yerleşme. 

 

 

MS CRUCESTAR 4★ + gemisi ile Tur Başlama.  01.05.2019 

7 Gece - 8 Gün Tur Bitiş.  08.05.2019 

TUNA BOYLARI (Feteşti-Viyana) 



 

 
 
2.Gün FETEŞTİ / ROMANYA            
Tuna üzerinde önemli bir liman şehri Feteşti eskiden kargo gemilerine ev sahipliği yaparken son yıllarda Tuna yolcu gemilerine 
ev sahipliği yapıyor. Feteşti’ den Tuna Deltasına küçük tekneler ile Tuna Turu yapılmaktadır. (ekstra)  
 

3. Gün CİRCU / BÜKREŞ / ROMANYA           
08.00 Gemide açık büfe kahvaltının ardından dileyen misafirler Bükreş Şehir Turuna (Ekstra Tur) katılabilirler. 
Circu Romanya’nın başkenti Bükreş’e Tuna nehri üzerinden giriş limanıdır. Bükreş’e uzaklığı 62 kmdir.  
 

4.Gün NEHİRDE SEYİR / ROMANYA            
Nehirde seyir, Demir Kapı geçidi.  
 

5.Gün BELGRAD / SIRBİSTAN            
10.00 Gemide açık büfe kahvaltının ardından dileyen misafirler Belgrad Şehir Turuna (Ekstra Tur) katılabilirler. 
Belgrad 
Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehridir. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği platoda yer almaktadır. Osmanlı 
İmparatorluğu kalıntılarının da bulunduğu bu büyük Balkan şehri olan Belgrad her zaman turistlerin ve gezginlerin ilgisini 
çekmiştir. Turumuzda şehri tanımak için uzun bir gün bizi bekliyor olacaktır.  
 

6.Gün MOHAÇ / MACARİSTAN            
Mohaç, 1926 Yılında Mohaç meydan muharebesi ile bilinen bir yerleşim yeri. Savaş muharebe alanı yaklaşık 40 km uzaklıkta 
ve açık hava müzesi alanı olarak düzenlenmiştir. Bazı günlerde kapalı olduğundan bu tura katılmak için güncel bilgileri gemide 
rehberinizden öğrenebilirsiniz. 
 

7.Gün BUDAPEŞTE* – ESTERGOM* / MACARİSTAN         
Tuna’nın incisi Budapeşte de teknik duruş. Ekstra olarak düzenlenen Estergom turuna katılacak olan misafirlerimiz burada 
gemiden inip, otobüsle kısa bir Budapeşte Şehir turunun ardından Estergom’a hareket edilecek.  
Gemiye Estergom’da binilecek.  
 
*Teknik duruş 
 

8.Gün VİYANA / AVUSTIRYA             
08.00 Viyana’ya varış. Gemide alınan kahvaltının ardından, gemiden ayrılıyoruz.  
 Viyana şehir merkezinde serbest zaman ve havalimanına transfer.  
 Akşam saatlerinde İstanbul’a hareket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Tur Ücretine Dâhil Olan Servislerimiz           

• THY ile gidiş-dönüş ekonomi sınıf uçak bileti 

• Program dâhilinde tüm transferler 

• M/S Crucestar gemisinde 7 gece tam pansiyon konaklama (ilk gün akşam yemeği ile başlayıp, son gün kahvaltı ile 

son bulmaktadır.) 

• Erken kahvaltı büfesi (her sabah) 

• Beş çayı veya gece yarısı ikramı 

• Hoş geldin büfesi 

• Gemideki yemeklerde alınan çay, kahve ve su 

• Kahve istasyonu (06:00 – 23:00 arası)  

• Hoş geldin kokteyli ve Kaptanın Gala Kokteyli (1 içecek dahil) 

• Hoş geldin yemeği ve Kaptanın Gala Yemeği  

• Gemiye binişte ve inişte bagaj taşıma servisi 

• Gemideki tüm aktiviteler 

• Türkçe Rehberlik hizmeti (Grup oluşması halinde / Otobüslü turlarda en az 20 kişi) 

• Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki Sorumluluk Sigortasıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası (70 yaş ve üzeri misafirler için %100 sür prim uygulanır)  

• Havalimanı ve liman vergileri (380 Euro) 

 

 

 

Tur Ücretine Dâhil Olmayan Servislerimiz _ ______________________________ ________ 

• Gemide alınan alkollü ve alkolsüz içecekler. 

• Gemi personel bahşişleri (Toplam kişi başı 35 Euro tavsiye edilmektedir) 

• Kişisel harcamalar (Kuru temizleme, telefon vs.) 

• Programda ekstra olarak belirtilmiş turlar 

• Yurt dışı çıkış harcı 15 TL. 

• Turumuzun ilk günü kahvaltı ve öğle yemeği, son günü öğle ve akşam yemekleri 

• Seyahat güvence paketi (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu nedeni ile tura katılması mümkün 

olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını sağlamaktadır. Toplam tutar üzerinden sigorta firması 

tarafından %20 muafiyet uygulanmaktadır. Bagaj kaybından, hasarına, hırsızlığa kadar birçok ek teminatı 

barındırmaktadır. İptal teminatında tur bedeli kişi başı 3000 Euro ile sınırlıdır. Seyahat Güvence Paketi ERGO Sigorta A.Ş.) 

• Schengen vize ücreti  

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Önemli Notlar. 
• Vize için en az 6 ay geçerli hiçbir şekilde zedelenmemiş pasaport gerekmektedir. (Gerekli evrakları acentenizden 

öğrenebilirsiniz.)  

• Vize işlemleri için pasaportunuz tur başlangıç tarihinden en geç 30 gün öncesi ofisimize ulaşmalıdır. Pasaportun en az 
2 vize sayfası boş olmalıdır. 

• Ekstra tur fiyatları 20 kişi katılım temel alınarak hesaplanmıştır. 20 kişinin altına düşmesi halinde fiyatlar, yüksek 
maliyetler nedeni ile artacaktır. Grubumuz sayı bakımından küçük olduğu zaman ekstra turlarda geminin diğer 
müşterileri ile otobüsümüzü paylaşıyoruz. Ekstra turlarda alınacak içecekler gezi ücretine dâhil değildir. 

• Uçuşlarımız Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferleri ile ekonomik sınıfta yapılmaktadır. Uçak bileti pasaporttaki isim & 
soy isme göre düzenlenir. Yanlış veya eksik isim ve soy isim beyanında sorumluluk tamamen müşteriye aittir 

• Nehir trafiğine göre gemi varış ve kalkışları değişebilir. Buna bağlı olarak programların/ekstra turların saatleri 
değişebilir.  

• Kesin rezervasyon tam ödeme ile yapılabilir.  

• Programda belirtilen saatler Türk Havayolları ve Cruise firmasından alınmıştır. Saatlerde olabilecek herhangi bir 
değişiklikten acentemiz sorumlu değildir. Dolayısıyla herhangi bir saat değişikliğinden ötürü acentemiz programın 
içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde oynama yapabilir. İçerik aynı kalmak koşuluyla tur programında 
değişiklik olabilir. 

• Gezimiz için geçerli tüm yasal hükümler ve sorumluluklar Yolcu Satış Sözleşmemizde belirtilmiştir. 

• Gezimize kayıt yaptırmış olan yolcularımız sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

• Sigara sadece güneşleme güvertesindeki belirli bir alanda içilir, gemide diğer mekanlar da sigara içmek kesinlikle 
yasaktır! 

• Navigasyon güvenliğinden dolayı kaptan ve mürettebatı gezi güzergahını değiştirmeye tek başına karar verebilir. 
 
 
 

İPTAL ŞARTLARI  

• Münferit Rezervasyon İptal Şartları; kayıttan itibaren seyahate 69 gün kalaya kadar toplam tutarın %20’si, 68 – 60 
gün arası %40’ı, 59 – 50 gün arası %60’ı, 49 – 30 gün arası %80’i, 30 – 0 gün arası %100 kadar cezai işlem 
uygulanmaktadır.  

• Grup Rezervasyon İptal Şartları; grup rezervasyonlarında iptal şartları değişiklik göstermektedir. 
 

 


