
 

 

 

GÜN LİMAN VARIŞ HAREKET 

1.Gün Viyana / Avusturya - - 

2.Gün Viyana / Avusturya - 23.00 

3.Gün 
Melk / Avusturya 09.00 12.00 

Dürnstein / Avusturya  14.00 20.00 

4.Gün Budapeşte / Macaristan 18.00 -- 

5.Gün Budapeşte / Macaristan -- -- 

6.Gün 
Budapeşte / Macaristan -- 04.00 

Estergom / Macaristan 10.00 15.00 

7.Gün Bratislava/ Slovakya 09.00 18.00 

8.Gün Viyana / Avusturya 06.00 -- 

*NEHİR TRAFİĞİNE GÖRE VARIŞ VE KALKIŞ SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR. 

FİYATLARIMIZ € (EURO) CİNSİNDEN OLUP KİŞİ BAŞINADIR 

KABİN TİPİ BROŞÜR FİYATI 
Promosyon 

09 Kasım 2018’e kadar 
Alt güverte 3’lü (Pencere Açılmaz)14m2  1.190 € 790 € 

Alt Güverte (Pencere Açılmaz) 14m2 1.390 € 890 € 

Ana Güverte (Kare Pencere)14m2 1.590 € 1090 € 

Üst Güverte (Kare Pencere)14m2 1.690 € 1.190 € 

İki kişilik kabinde tek kişi farkı  690 € 390 € 

Havalimanı ve Liman Vergileri, Sigorta (380 Euro) Dahil Dahil 

 

M/S FİDELİO 4★+ gemisi ile Tur Başlama:  20.12.2018 

7 Gece - 8 Gün Tur Bitiş:  27.12.2018 

                                            TUNA NEHRİNDE NOEL PAZARLARI  



 
 
 
1.GÜN İSTANBUL – VİYANA/ AVUSTURYA                    
07.00 Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde buluşma. 

09.25  takiben Türk Havayollarının TK1883 seferi ile Viyana’ya hareket. Viyana şehir turu; Viyana şehrinin önemli cazibe 

merkezlerini gördükten sonra şehrin belli merkezlerinde kurulmuş Noel alışveriş pazarlarını dolaşma imkânımız olacaktır. 

Öğleden sonra gemimize transfer.  

Kabinlere yerleşme ve Akşam yemeği ardından dileyen misafirlerimiz Gece Klasik Viyana Orkestrası (biletleri tur öncesinde 

alınması gerekiyor)  

Viyana Noel pazarları;  

Geleneksel bir aktivite olan Noel pazarları Viyana’nın belli başlı meydanlarında kurulmaktadır. 18 Kasım ‘da başlar ve 25 Aralık’a 

kadar açık ahşap kabinlerden oluşan bu pazarlar da el yapımı hediyeler, ev yapımı tatlılar ve sıcak içecekler vs. bulabilirsiniz.  
 

2.Gün VİYANA / AVUSTURYA          
Gemide alınan açık büfe kahvaltıdan sonra dileyen misafirlerimiz Noel alışveriş merkezlerini transfer bedelini ödeyerek ziyaret 

edebilir; Öğle yemeği gemide.   

Öğleden sonra Ekstra olarak düzenlenecek Schönborn Sarayı Turuna katılabilirsiniz. (Ekstra Tur- Min. Katılım 20 kişi)   

Akşam yemeği gemide ve geç saatlerde Melk’e doğru hareket. 
 

3.Gün MELK- DURNSTEIN/ AVUSTURYA         

Muhteşem köy ve kırsal manzaraları, Gotik kalıntıları göreceğiz Wachau vadisinde görsel ziyafet sizleri bekliyor. Ilıman iklimi, 

şarap ve kayısı üretimi için elverişli olan Wachau vadisinin güzelliklerini seyir halinde görebileceğiz. Dileyen misafirler Barok tarzı 

mermerden yapılmış salonu, kütüphanesi ve kiliseyle ünlü Melk Benediktin Manastırı Turu (Ekstra Tur) ile gidebilir.  
Dürnstein’a varış. Öğle yemeğinden sonra Şehir Yürüyüş Turu (Ekstra Tur). Manastır, parıldayan açık mavi ve beyaz rengi ve tipik 

Avusturya barok çan kulesiyle ziyaretçilerini büyülemektedir.  
 

4.Gün BUDAPEŞTE / MACARİSTAN          
Kahvaltıdan sonra dileyen misafirlerimiz Tuna Nehri’nin incisi muhteşem Budapeşte Şehir ve Noel Pazarları Turu (Ekstra Tur) na 

katılabilirler. Öğleden sonra ise Ekstra olarak düzenlenen 19. yüz yılda Macaristan’ın Vahşi Batısı ve at gösterileriyle ün 

salan Putza Turuna katılabilirsiniz (Ekstra Tur).  Gemiye dönüş, Noel Gala yemeği gemide. 
 

5.Gün BUDAPEŞTE / MACARİSTAN          
Kahvaltıdan sonra Mohaç Şehri yürüyüş turu (Ekstra Tur) veya Mohaç Savaş Muharebesinin yapıldığı yere otobüs turu Anıt 

Mezar ziyareti (Ekstra Tur) veya Visegrad & Szentendre Gezisi (Ekstra Tur) 
 

 6.Gün BUDAPEŞTE- ESTERGON/ MACARİSTAN       

Kahvaltıdan sonra Estergon şehir turu ve Estergon katedrali ziyareti turu (Ekstra Tur) 
 

7.Gün BRATİSLAVA / SLOVAKYA         

Sabah erken saatlerde Bratislava’ya varış. Gemide alınan kahvaltının ardından Bratislava Şehir Yürüyüş Turu (Ekstra Tur).  Tuna 

nehrinin zamanla oluşturduğu tepenin yamacında kurulu Bratislava harikulade bir yere sahip. Müthiş saray ve barok yapıtlarıyla 

sizlere keyifli zamanlar geçirmenizi sağlayacak. Ardından şehir merkezinde kurulu Noel Pazarlarını ziyaret edeceğiz. Akşam 

yemeğinin ardından Viyana’ya seyrimize başlıyoruz. 
Noel pazarları yılın en önemli aktivitesi gibidir.  Noel Pazarlarında yine ev yapımı yiyecek ve içecekler, el yapımı ürünleri 

bulabilirsiniz.   
 

8.Gün VİYANA / AVUSTURYA          

Kahvaltıdan sonra, kısa süre serbest zaman ve havaalanına transfer. 

14.20 TK 1886 Nolu sefer sayılı uçuş ile İstanbul’a hareket 

18.35 İstanbul’a varış 

   

 



 

 

 

 

Tur Ücretine Dahil Olan Servislerimiz         
• M/S Fidelio Gemisinde 7 gece tam pansiyon konaklama 

• THY ile gidiş-dönüş ekonomi sınıf uçak bileti 

• Hoş geldin koktely ve Gala Yemeği 

• Noel Yemeği (1 kadeh içecek dahil)  

• Program dâhilinde tüm transferler 

• Kahvaltıda alınan çay, kahve ve sular 

• Yemeklerde alınan çay ve kahveler 

• Gemideki tüm eğlence ve aktiviteler 

• Türkçe Rehberlik hizmeti- Grup oluşması halinde (Otobüslü turlarda En az 14 kişi) 

• Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki Sorumluluk Sigortasıdır.) 

• Liman vergileri, hava limanı vergileri (380 Euro) 

 
Tur Ücretine Dâhil Olmayan Servislerimiz        
• M/S Fidelio Gemisinde alınan alkollü ve alkolsüz içecekler. 

• Gemi personel bahşişleri (toplam kişi başı 45 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 

• Turumuzun son günü öğle ve akşam yemeği 

• SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ 70 yaşa kadar sınırlı 70 yaş ve üzeri için 25 EUR sür prim uygulanır. (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 120 Euro (Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftır) 

 
Önemli Notlar. 
Vize için en az 6 ay geçerli hiçbir şekilde zedelenmemiş pasaport ve gerekli evrakları acentenizden öğrenebilirsiniz.  

• Ekstra tur fiyatları 20 kişi katılımı baz alınarak hesaplanmıştır. 20 kişinin altına düşmesi halinde fiyatlar, yüksek maliyetler 
nedeni ile artacaktır. Grubumuz sayı bakımında küçük olduğu zaman Ekstra Turlarda geminin diğer müşterileri ile otobüsümüzü 
paylaşıyoruz. Ekstra Turlarda alınacak tüm içecekler gezi ücretine dâhil değildir. 

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

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

• Nehir trafiğine göre gemi varış ve kalkışları değişebilir. Buna bağlı olarak programları/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 mekanlarda sigara içmek kesinlikle yasaktır! 

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



 
 
İPTAL ŞARTLARI  

• Münferit Rezervasyon İptal Şartları; 100 – 80 gün arasında, alınan tüm ücret iade edilir. 80 gün ve sonrası için gemi 
şirketi tarafından uygulanan cezai işlemler; 80 – 60 gün arası toplam ücretin % 40’si, 59 – 50 gün arası toplam ücretin % 60’si, 49 
– 30 gün arası toplam tutarın % 80’i, 29 günden daha az kala iptallerde %100 cezai işlem uygulanmaktadır.   

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


