
 
 
  
 
 

COSTA DIADEMA ile BATI AKDENİZ TUR PROGRAMI 

Barcelona – Palma De Mallorca (1) – Cagliari – Civitavecchia/Roma – Savona – Marsilya – 

Barcelona  

20 Ağustos 2018 (Kurban Bayramı)  
 

01.GÜN İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI – BARCELONA 
İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı Dış hatlar terminali saat 07:00' da buluşmamızın ardından check-in işlemlerimizi 
yapıyoruz ve TK 1835 sefer sayılı uçak ile saat 09:30 de hareket ediyoruz. Barcelona'ya yerel saat ile saat 12:20 de 
varışımızın ardından Barcelona'ya gemimize transfer, check in işlemleri, kabinlere yerleşme ve serbest zaman. 
Gemimizin hareketi saat 19:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
02. GÜN PALMA DE MALLORCA 
Palma de Mallorca varış saat 09:00 Palma de Mallorca, Batı Akdeniz'de yer alıyor. Şehir; İspanya'nın doğu sahiline 
yakın ve İspanya'nın özerk bölgesi olan Balear Takımadaları'na ait bir belediye olmakla birlikte İspanya'nın en büyük 
adası. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Palma De Mallorca & Valldemosa” turuna 
katılabilirler. Bu turumuza önce 300 bin kişilik nüfuslu turizm cenneti Palma de Mallorca Şehrini tanıyarak başlıyoruz. 
Görülecek yerler arasında 14.yy’dan kalma Bellver Kalesi, 13.yy’dan kalma ünlü Palma Katedrali ve dışarıdan 
olmak üzere hemen yanındaki Almudania Sarayı bulunmaktadır.  Ardından tarihi Arena'ya gidilecek ve isteyen 
misafirlerimizle Mallorca'nın meshur inci atölyelerinden biri ziyaret edilecektir. Adanın güneybatısında yer alan 
muhteşem köy Valldemosa turumuzda diğer durağımız olacaktır. Bu bölgeyi de tanıyarak ve bol bol 
fotoğraflandırarak adanın ruhunu tanıma imkânımız olacaktır.  Tur sonrası gemiye dönüş. Gemimiz gece limanda 
demirleyecek. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
03.GÜN PALMA DE MALLORCA- DENİZDE SEYİR 
Gemimiz sabah 01.00’de Palma De Mallorca Limanından ayrılacak. 
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere birçok alternatif sunuyor olacak. Arzu edenler geminin 
açık ve kapalı havuzlarından, jakuzilerinden, güneşlenme alanlarından yararlanabilir. İsteyenler gümrüksüz 
mağazalardan alışveriş yapabilir, kumarhanede şanslarını deneyebilir veya onlarca barda icra edilecek değişik müzik 
ve eğlencelerden faydalanabilirler. Tüm gün değişik yemek alternatifleri de sizleri bekliyor. 
 
04. GÜN CAGLIARI 
Gemimiz sabah saat 08.00’de Cagliari limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için 
serbest zaman. Sardinya'nın başkenti Cagliari, tarih boyunca Fenikeliler, Kartacalılar ve Romalılar tarafından işgal 
edilmiş. Fenike şehri Nora'nın kalıntıları Cagliari'nin güneybatısına kadar uzanıyor. Tarihi Citadella dei Musei'de 
anlatılan Cagliari'nin sıkışık eski merkezine Kuzey Afrika havası hâkim. Burada arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin 
düzenleyeceği ekstra “Cagliari Şehir Turu” na katılabilirler. Yarım günlük bu gezimizde otobüsle ve yürüyerek şehrin 
merkezindeki önemli yapıları görüp kısa bir alışveriş molası yapıyoruz. Otobüsümüze binip şehrin en önemli dini 
yapılarından Bonaria Basilica’da kısa bir mola veriyoruz. Daha sonraki durağımız olan Monte Urpino ise panaromik 
olarak şehrin ve kendilerine yuva olarak bu toprakları seçen pembe flamingoların fotoğraflarının çekilebildiği hoş bir 
noktadır. Tur sonrası gemimize dönüş. Geminin hareketi saat 17:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide 
 
05.GÜN CIVITAVECCHIA / ROMA 
Gemimiz saat 08.00’de Civitavecchia limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için 
serbest zaman. Merkezi İtalya'da Lazio Bölgesi'nde, Roma ili'ne bağlı ve Roma şehrinin merkezinin 80 km batı-kuzey-
batısından bulunan bir kent ve bir komün. Şehrin ismi Latince "eski şehir" anlamına gelir. Burada arzu edenler 
rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği “Roma Şehir Turu” na katılabilirler. Ölümsüz şehir Roma, engebeli bir 
bölgede bulunan 7 tepe üzerine kurulu. Bal renkli çeşmelerin şehri ya da Augustus tarafından yaratılan mermerler 
şehri olarak adlandırılan şehir, efsanelere göre M.Ö. 753 yılında Romulus (Romolo) tarafından kurulmuş. Tiber 
(Tevere) Irmağı üzerinde ve Tiren Denizi'ne yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan Roma, hiç şüphesiz, dünyanın hakkında 



 
 
  
 
 
en fazla yazılar yazılan, resimlerle güzellikleri sergilenen ve en fazla övülen şehirlerinden bir tanesi. Batı uygarlığının 
beşiği ve Katolik dininin kalbi olan Roma, bugün İtalya’nın siyasi, idari ve kültürel hayatının merkezidir. Tam gün 
sürecek olan bu turumuzda Civitavecchia Limanın da bizi bekleyecek olan otobüsümüzle 1 saat 15 dakikalık bir 
yolculuktan sonra varacağımız Roma’da otobüsümüzle panoramik bir tur yapıyoruz. Görülecek yerler arasında; Castel 
Sant’Angelo, Tiber Nehri, Borghese Parkı, Via Veneto, Popolo Meydanı, Republica Meydanı, Via Nazionale, 
Marcello Tiyatrosu, Circo Massimo, Forum alanları bulunmakta. Daha sonra Roma’nın ünlü meydanlarını yürüyerek 
keşfediyoruz. Görülecek yerler arasında; Pantheon Meydanı, Navona Meydanı, Aşk Çeşmesi ve İspanyol 
Merdivenleri’nde turumuzu bitirip alışveriş molası veriyoruz. Akşam otobüsümüzle buluşup gemimize dönüyoruz.  
 
NOT. Katılmak isteyenler, meydanlara otobüs giremeyeceği için meydanlar arasında yürüyüşler yapılacağını göz 
önünde bulundurmalıdırlar. San Pietro Bazilikası’na girmek için en az 2 saat kuyruk bekleneceğinde programda yer 
almamaktadır. Arzu edenler serbest zamanlarında gidebilirler. Bayanların omuzlarının ve dizkapağı altına kadar 
bacaklarının, bayların ise omuzlarının ve ayak bileklerine kadar bacaklarının kapalı olması şarttır. Geminin hareket 
saati 19.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
06. GÜN SAVONA (*Cenova – Portofino ) 
Gemimiz sabah saat 07.00’de Savona limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için 
serbest zaman. Savona, Kuzey İtalya'nın Ligurya Bölgesi'nde kendi adını taşıyan Savona ilinin merkezi Ligurya Denizi 
sahilinde bir yerleşim merkezidir. Savona'nin yüzölçümü 1,545 km² dir. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin 
düzenleyeceği ekstra “Cenova Şehir Turu & Portofino Turu” na katılabilirler La Spezia, çevresindeki doğal 
güzelliklerden dolayı "Şairler Körfezi" diye de adlandırılan bir yerleşim. Rehberinizin düzenleyeceği ekstra turunuzda 
siz de sahil boyunca bölgenin en güzel manzaralı kasabalarından geçerek Santa Margherita Ligure'ye varacağız. 
Buradan bineceğimiz tekne ile Liguria bölgesinin en ünlü koyu, şarkılara konu olan Portofino'ya varacağız. Burada 
vereceğimiz serbest zamanın ardından Cenova'ya gideceğiz. Cenevizlerden kalma bu tarihi şehir sizleri çok şaşırtacak. 
Muhteşem konaklar, sokaklar, meydanlar ve tarihi mekânlar içinde gezdikten sonra alışveriş için vaktimiz olacak. Tur 
sonrası gemimize dönüş. Geminin hareketi saat 17:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide 
 
07.GÜN MARSİLYA – AIX EN PROVANCE  
Gemimiz sabah saat 08.00’de Marsilya varıyor. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 

zaman. Burada arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Marsilya Panoramik Şehir Turu & Aix En 

Provance” turuna katılabilirler. Bu günkü turumuzda rehberimizle buluştuktan sonra ilk önce Marsilya’ya 40 dakika 

mesafede bulunan Aix en Provence’a gideceğiz. Romanesk ön cephesi ve üstü kapalı kemerli yolu ile XII. Yüzyıldan 

kalma meşhur St. Saviour’s Katedrali ile başlayacak. Daha sora şehrin eski bölgesinde yapacağımız keyifli yürüyüş 

sırasında burada bulunan antik hanları ve 17. Yy’da Kardinal Mazarino’nun kardeşi tarafından tasarlanmış olan 

Mazarino semtini göreceksiniz. Kısa bize molanın ardından önemli bir denizcilik şehri olan Marsilya’ya geride 

döneceğiz. İlk olarak yüksek bir tepenin üzerinde bulunan “Notre Dame de la Garde Kathedrali”ni ziyaret ederek 

başlayacağız. Bu ziyaret ardından Longchamps Çeşmesi, Saint Charles tren garı, eski şehir, Hotel de Ville ve yat 

limanı bölgesi görülecek yerlerden bazıları. Daha sonra şehir merkezinde serbest vaktimizin ardından gemimize 

döneceğiz. Geminin hareketi saat 17.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

08.GÜN BARCELONA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI  
Gemimiz saat 09.00’de Barcelona limanına yanaşacaktır. Gemi çıkış işlemlerimizin ardından gemiden ayrılıyoruz. Bizi 
bekleyen araçlarımız ile Barcelona havaalanına hareket ediyoruz. Check-in işlemlerimizin ardından Türk Hava 
Yollarının TK 1836 sefer sayılı uçağı ile saat 13.15 de İstanbul'a hareket ediyoruz. Yerel saat ile 17.35 da İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanına varış. Turumuzun sonu 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER 
*Türk Havayolları ile İstanbul Sabiha Gökçen- Barcelona – İstanbul Sabiha Gökçen arası ekonomi sınıf uçuş 
*Havaalanı-Liman- Havaalanı Transferler 
*Havaalanı ve Liman Vergileri 
*Costa Diadema gemisinde 7 gece 8 gün tam pansiyon konaklama. 
*Türkçe Tur Liderliği Hizmeti 
*Gemideki sabah, öğle, akşam yemekleri ve ikramları, 
*Gemideki her gün ve gece için ayrıca düzenlenen eğlence, animasyon ve şovlar. 
* Kaptanın hoş geldin partisi ve gala yemeği 
*Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.) 
*SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Türk vatandaşları için geçerlidir) Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık 
sorunu nedeni ile tura katılması mümkün olmayacak misafirlere güvence sağlamaktadır. Tam kapsamlı seyahat 
güvence paketi ERGO Sigorta A.Ş. tarafından sağlanmaktadır ve seyahat güvence paketi kapsamına giren tazminat 
ödemeleri de aynı firma tarafından değerlendirilerek yapılmaktadır. Seyahat iptali nedeniyle tazminat başvurularında 
uygulanacak sigortalı katılım payı (muafiyet) oranı sağlık sebeplerinden ötürü iptal taleplerinde % 18, vize reddi ile 
ilgili iptal taleplerinde %25, İngiltere Konsolosluğuna yapılan vize reddi başvurularında % 40 oranındadır. (İptal 
teminatında tur bedeli max.kişi başı 3000 Euro ile sınırlıdır.) 
 
 
ÜCRETE DÂHİL OLAMAYAN HİZMETLER 
*Gemide alınacak bütün alkollü ve alkolsüz içecekler 
*Gemi veya rehberiniz tarafından düzenlenen ekstra turlar 
*Fiyatlara dahil olarak belirtilen servislerin dışında kalan her türlü servis, harcama ve hizmetler (kurutemizleme, 
doktor, telefon, internet, vs) 
*Gemi personel servis ücreti 
* Schengen vizesi 120 Euro. Yeşil pasaport sahiplerine vize gerekmemektedir. 
* Yurtdışı çıkış fonu 15 TL 


