
ÇEŞME- SANTORINI- GİRİT- ATİNA - ÇEŞME 

14, 18, 25 Haziran, 9, 23 Temmuz, 6, 23, 27 Ağustos Kalkışlı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜN LİMAN VARIŞ KALKIŞ 

1 Çeşme - 17:00 

2 Santorini 08:00 22:00 

3 Girit / Iraklion 08:00 18:00 

4 Atina 07:00 19:00 

5 Çeşme 08:00 - 
 

 

 

1. GÜN // ÇEŞME LİMANI Çeşme Limanında saat 13.00’de buluşma. Pasaport gümrük ve gemiye giriş işlemlerinin 

tamamlanmasının ardından saat 17.00’de Çeşme Limanından hareket. Akşam yemeği gemide. Gösteri ve şovlarla 

Santorini’ye yolculuk.  

2. GÜN // SANTORİNİ Gemide alacağımız sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz tam gün Santorini'yi 

keşfedebilirler veya tam gün tam gün her şey dâhil konseptinde gemide zaman geçirebilirler. En geç saat 21.00'de 

gemide buluşma ve akşam 22.00'de Santorini Limanı'ndan ayrılış. Gösteri ve şovlarla Girit'e hareket. 

3. GÜN // GİRİT Gemide alacağımız sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz tam gün Girit'i keşfedebilirler 

veya tam gün her şey dâhil konseptinde gemide zaman geçirebilirler. En geç saat 17.00'de gemide buluşma ve akşam 

18.00'de Girit Limanı'ndan ayrılış. Gösteri ve şovlarla Atina’ya yolculuk. 

4. GÜN // ATİNA – PİRE Gemide alacağımız sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz tam gün Atina'yı 

keşfedebilirler veya tam gün her şey dâhil konseptinde gemide zaman geçirebilirler. En geç saat 18.00'de gemide 

buluşma ve akşam 19.00'da Atina Pire Limanı'ndan ayrılış. Gösteri animasyon ve şovlarla Çeşme'ye dönüş. 

YUNAN ADALARI TURU 

Alkolsüz Herşey Dâhil 
4 Gece - 5 Gün 



5. GÜN // ÇEŞME Gemide alacağımız sabah kahvaltısının ardından kabinlerin boşaltılması ve gemiden ayrılış. Bir 

sonraki seyahatte buluşmak üzere. 

Özel Notlar: 

• Çeşme Limanı buluşma saati: 11.00’dir.  

• Limanlarda inişler tekne ile yapılabilir. 

• Limanlarda yapılacak geziler ekstradır ve katılım isteğe bağlıdır. Dileyen misafirlerimiz adaları kendi 

imkânlarıyla gezebilir veya gemide vakit geçirebilirler.  

• Pasaportunda KKTC kaşesi olanlar Yunanistan prosedürü gereği gemiye alınamamaktadır. 

Gemi İmkanları: 

• Gemimiz Alkolsüz Her şey Dâhil konseptedir. Tüm yiyecekler Helal sertifikalıdır. Sabah 07.30 - 23.00 saatleri 

arasında restoran içecek bölümünde meşrubat, su, çay ve kahve ikramı ücretsizdir. 

• Gemimizde Casino bulunmamaktır.  

• Programlarımıza bilinçli olarak Mikonos Adası dâhil edilmemiştir.  

• Gemimizdeki güneşlenme alanları ve havuz her gün öğlen saat 13.00 ile 17.00 arası sadece bayanlara özel 

hizmet vermektedir. 

• Gemimizde 200 kişi kapasiteli (100 kişi bayan - 100 kişi erkek) Mescit bulunmaktadır. 

• Gemide her akşam canlı müzik, çocuk animasyonu, etik değerlere uygun ve ailelere yönelik animasyonlar 

yapılacaktır. 

• Gemimizde spor salonu bulunmaktadır. 

• Gemimizde Spa alanı mevcuttur. Her gün saat 08.00 ile 12.00 arası Spa sadece bayanlara özel hizmet 

vermektedir. 

• Gemimizde kuaför ve güzellik merkezi bulunmaktadır.  

• Gemimizde 7x24 doktor ve tıbbi hizmet mevcuttur.  

• Tüm kabinlerde standart olarak duş, taharet musluklu wc, duşa kabin, klima, telefon ve saç kurutma makinesi 

bulunmaktadır. 

• Gemi ve kabinler hakkında detaylı bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz. 

KATEGORİLER 
18, 25 

Haziran 
9, 23 Tem. 
6, 27 Ağu. 

14 Haziran 
23 Ağustos 

PROMOSYON İÇ KABİN 349 € 449 € 549 € 

A (Klasik İç Kabin) 399 € 499 € 599 € 

B (Superior İç Kabin) 449 € 549 € 649 € 

C (Premium İç Kabin) 499 € 599 € 699 € 

PROMOSYON DIŞ KABİN 549 € 649 € 749 € 

D (Superior Lumboz Dış Kabin) 599 € 699 € 799 € 

E (Premium Kare Camlı Dış Kabin) 649 € 749 € 849 € 

F (Deluxe Kare Camlı Dış Kabin) 699 € 799 € 899 € 

G (Deluxe Kare Camlı Dış Kabin) 699 € 799 € 899 € 

H (Suit Kabin) 749€ 849 € 949 € 
 
* Gösterge Fiyatlar 15 Mart 2018’e kadar geçerli Erken Rezervasyon İki Kişilik Odada Kişi başı 

Fiyatlar olup Kontenjan ile sınırlıdır. 
* Tek Kişi Konaklama Farkı %75'tir. 
* 2- 12 Yaş Çocuk fiyatı%50 İndirimlidir (İki yetişkin yanında) 
* 0 - 2 Yaş Bebek 150 €, sadece vergi öder. (İki yetişkin yanında bebek karyolasında konaklar) 
* Aynı kabinde 3. ve 4. Kişi %75 öder. 
* 18 Haziran Kalkışlı turumuzda önce Girit sonra Santorini adasına gidilecektir. 

 

 



 

HİZMET DETAYLARI 

Ücrete Dâhil Olan Hizmetler 

• 4 Gece her şey dâhil konaklama  

• Açık büfe sabah kahvaltıları, öğlen yemekleri ve 
akşam yemekleri 

• Gemide gün boyu alınacak su, çay, kahve ve 
meşrubatlar (açık servis edilmektedir.)  

• Beş çayı ve ikramlar  

• Gece ikramları  

• Ailelere uygun animasyon ve şovlar  

• Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti  

• Liman vergileri ve yakıt harcı (150 Euro kişi başı) 

• Gemi personeli bahşişleri  

• Santorini'de tender bot servisi 

• SPA alanı kullanımı (Sauna, Buhar Odası vb.) 

Ücrete Dâhil Olmayan Hizmetler 
• Şahsi harcamalar 
• Gemide her şey dâhil harici içecekler (Türk Kahvesi, 

Kutu İçecekler vb.)  
• Yurtdışı çıkış harcı (15 TL) (Bankaya ödemeyi 

unutmayınız.)  
• Balayı paketi 49 Euro 
• Sağlık hizmetleri ve SPA hizmetleri (Masaj vb.)  
• Ekstra servisler (Telefon, yıkama-ütüleme vs.)  
• Gemide organize edilecek ekstra kara turları  
• Vizesiz geçiş bedeli 60 Euro (Vizesiz geçiş ücreti 

sadece tur süresince geçerlidir. Yeşil pasaport 
sahipleri ve geçerli Schengen vizesi olanlar hariç) 

• Seyahat sağlık sigortası (3 Gece 20 Euro, 4 Gece 25 
Euro, 7 Gece 30 Euro 

 
Mutlaka Okuyunuz! 
 
Turumuzla İlgili Önemli Notlar; 
 

Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız düşünülemez. Kaptanımız acentamızın onayı 

ile programda değişiklik yapma ve hava durumuna ve/veya mücbir sebebe bağlı olarak gezi noktalarında bulunan bazı yerleri 

iptal etme veya değiştirme hakkına sahiptir. Turumuza katılan tüm misafirlerimiz bu şartları kabul etmiş sayılır. Adalarda organize 

edilecek ekstra kara turları minimum katılımcı sayısına erişilmesi halinde gerçekleştirilecektir. Yeterli katılım sağlanamadığı 

takdirde kara turları iptal edilebilir. 

Vize ile ilgili önemli notlar; 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize uygulaması vardır. Vize başvurusu için seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay 

geçerli pasaport ile 60 € karşılığı acentelerimizden Sadece Yunan Adalarında geçerli çok girişli Schengen Vizesi başvurusu 

yapabilirsiniz. Bu vize işlemi liste vize (manifesto vize) şeklindedir. Pasaportunuza herhangi bir vize uygulanmayacaktır. Bu 

vizenin alınmış olması, ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmez, Yunan pasaport polisinin ülkeye sokmama yetkisi vardır. Bu 

durumdan Acentamız sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir. Yeşil pasaport sahipleri ve geçerli Schengen vizesi olanlar  

60 Euro  özel vize bedelini ödemezler. Pasaportunda KKTC kaşesi olanlar Yunanistan prosedürü gereği gemiye alınamamaktadır. 

 

İPTAL ŞARTLARI  
(DETAYLAR TUR SÖZLEŞMESİNDEDİR) 

REZERVASYON TARİHİNDEN İTİBAREN; 
89 – 60 GÜN ARASI TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN %50 
59 – 45 GÜN ARASI TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN %60 
44 – 35 GÜN ARASI TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN %75 
35 GÜNDEN TUR KALKIŞINA KADAR OLAN SÜREDE TOPLAM TUTARIN %100 

 


