
 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
1.Gün Savona İTALYA - 16:30 
2.Gün Marsilya FRANSA 09:00 17:00 
3.Gün Denizde Seyir - - - 
4.Gün Malaga İSPANYA/ENDÜLÜS 09:00 19:00 
5.Gün Denizde Seyir - - - 
6.Gün Lizbon PORTEKİZ 08:00 - 
7.Gün Lizbon PORTEKİZ - 16:00 
8.Gün Cadiz İSPANYA/ENDÜLÜS 09:00 19:00 
9.Gün Denizde Seyir - - - 

10.Gün Barselona İSPANYA 09:00 13:00 
11.Gün Savona İTALYA 09:00 - 

 

KATEGORİ 25.04.2019 05.05.2019 
İÇ KABİN 899€ 899€ 

DIŞ KABİN 1099€ 1099€ 

BALKONLU KLASİK KABİN 1349€ 1349€ 

BALKONLU PREMİUM KABİN SORUNUZ SORUNUZ 

TEK KİŞİ FARKI SORUNUZ SORUNUZ 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN 699€ 749€ 

3. VE 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI ÇOCUK 499€ 499€ 

HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ 460€ 460€ 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 Türk Hava Yolları ile İstanbul (Atatürk Hava Limanı) – Nice / Milano - İstanbul (Atatürk Hava Limanı) ekonomi sınıfı uçuşlar. 
 Kişi sayısına bakılmaksızın Türkçe rehberlik hizmeti. 
 Havalimanı ve liman vergileri. (460 Euro) 
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferler. 
 Tercih edilen kategoride tur süresince konaklama. 
 Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar. 
 Gemideki eğlence ve şovlar. 
 Fitness & Spor salonu kullanımı. 
 Seyahat sağlık sigortası. 70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır. (Sigorta aynı zamanda mesleki zorunluluk sigortrası olduğundan 

iptali mümkün değildir.) 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 Servis ücretleri. Günlük kişi başı 10 Euro gemide ödenir. Zorunludur. 
 İptali kapsayan seyahat sağlık sigortası. 25 Euro. 70 yaş ve üzeri %100 sürprim uygulanır. 
 Sağlık hizmetleri. / Kara turları. / Kişisel Harcamalar. 
 Gemideki tüm içecekler. 
 İç hat bağlantı uçuşları. 
 Gerekli vize ücreti. 
 Yurtdışı çıkış harcı. 

GEMİDE İNTERNET KULLANIMI 

Costa Cruise gemilerinde günlük 8 Euro karşılığında (14.02.2018 Tarihi İtibari ile) sosyal medya internet paketi 
alabilirsiniz. Facebook, İnstagram, Twitter, Whatsapp kullanımını bu paket ile sağlayabilirsiniz. 



İPTAL İADE ŞARTLARI VERGİLER DAHİL TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN 

Rezervasyon itibari ile; 180 gün kalaya kadar kişi başı 150 Euro / 179-120 gün %20 / 119-90 gün %25 / 89-60 gün %30  
/ 59-45 gün %50 / 44-30 gün %60 / 29-20 Gün %85 / 19-10 Gün %95 / 9 günden az %100  

UÇUŞ BİLGİLERİ 

TK1813 IST NCE 08:25 – 10:40 
TK1876 MXP IST 19:45 – 23:40 

 

 

MARSİLYA: AİX-EN PROVİENCE & MARSİLYA 
Turumuza Marsilya limanından 10 dakikalık yürüyüş ile başlıyoruz. Otobüsümüz ile yapacağımız yaklaşık 40 dakikalık 
seyirin ardından Güney Fransa’nın en şık şehirlerinden biri olan, Paul Cezzanne ve Emile Zola gibi bir çok yazara ilham 
kaynağı olmuş AİX-EN PROVENCE’e bölgesine gideceğiz. Lavanta tarlaları ile meşhur bölgede birbirinden güzel binalar, 
çiçekli balkonlar, her biri sanat eseri olan çeşmeleri ve her yeri tarih kokan şehir gezeceğiz. Aix En Province sonrası 
Marsilya ya tekrar dönüyoruz ve burada şehir turumuza başlıyoruz tur esnasında eski limandan geçerek, şehrin en gözde 
tarihi mekânlarından, yüksek bir tepede yer alan Notre Dame De La Garde Kilisesini ziyaret ediyoruz. Palais Longchamp 
turumuzun ikinci durağını oluşturuyor. Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet veren bu yapıyı ziyaretimizde, bahçe ve 
çeşmelerini dışarıdan ziyaret edip, fotoğraf molası veriyoruz. Limanda vaktimizin elverdiği ölçüde serbest zaman 
verdikten sonra gemimize dönüş sağlıyoruz. 

TUR SÜRESİ YAKLAŞIK: 7 SAAT     |   YETİŞKİN: 80 Euro    |     ÇOCUK: 55 Euro 

 

SAVONA: PORTOFİNO TURU 
Adona şarkılar yazılmış rüya gibi bir köy olan PORTOFİNO turu yapacağız. Savona’dan hareket eden otobüsümüz öncelikli 
olarak Santa Maria Liguria kasabasına gideceğiz. Buradan bineceğimiz feribotumuz ile Portofino’ya geçeceğiz. Bu güzel 
kasabayı daha yakından tanıma fırsatını yakalayacağız. Yaklaşık 5 saat sürecek bu gezimizde unutulmayacak yerler 
göreceğiz. 

TUR SÜRESİ YAKLAŞIK: 5 SAAT     |   YETİŞKİN: 75 Euro    |     ÇOCUK: 55 Euro 

 

MALAGA: COSTA DEL SOL & MALAGA 
Güneş Sahilleri'nin (Costa del Sol) ve Endülüs'ün merkezi olan Malaga ; Arap ve batı kültürünün buluşup boy gösterdiği bir 
şehir. Panoramik bir şehir turunun ardından Gibralfaro Kalesi'nden şehrin manzarasını seyrediyoruz. Sonrasında; taşlı 
sokakları, bembeyaz evleri , gezinti faytonları ve otantik çarşısı ile ünlü bir başka özel Endülüs köyü olarak ün yapan Mijas'a 
doğru yol alacağız.Ardından, şehir merkezine geri dönüp alışveriş için serbest zaman vereceğiz ve gemimize geri 
döneceğiz. 

TUR SÜRESİ YAKLAŞIK: 6 SAAT     |   YETİŞKİN: 60 Euro    |     ÇOCUK: 40 Euro 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LİZBON - SINTRA & CASCAIS   
Sintra iklimi, dağlık ve kırsal bölgeleri ve sayfiye evleri ile ünlüdür. Dünya mirası olarak kayıt altına alınan bu sevimli köyün 
içinden geçerek, Atlantik okyanusu üzerinden hoş manzaralara sahip, Avrupa’nın en batısındaki nokta olan Cabo da 
Roca’ya devam ediyoruz.   Caicais’a doğru yola çıktığımızda, cehennem ağzı anlamına gelen Boca de İnferno’da bir mola 
verebilir, deniz ile okyanus arasındaki farkı, o masum suyun kayalarda neler yapabildiğine şahit olabilirsiniz.. Bir sonraki 
duragimiz kraliyet ailesi tarafından yazlık bir inziva merkezi olarak seçilmiş olan balıkçı kasabası Cascais olacak. Burada 
köyü gezmek için serbest zaman verilecek. Lisbon yolu üzerinde otobüsle yolculuğunuz esnasında göreceğiniz Estoril ve 
Lisbon’un sahil kıyılarına gezerek gemimizde dönüş. 

TUR SÜRESİ YAKLAŞIK: 7 SAAT     |   YETİŞKİN: 95 Euro     |     ÇOCUK: 50 Euro 

 

 

 

LİZBON ŞEHİR TURU 

Yarım günlük Lizbon şehir turumuzda Rossio Av,St.Georges Şatosu’nun Bulunduğu Şehrin Tarihi Bölümü, Alfama 
Meydanı, Belem Kulesi, Keşifler Anıtı, Jeronımus Manastırı, Sao Jorge Kulesi, Alfama görülecek yerler arasındadır 

TUR SÜRESİ YAKLAŞIK: 5 SAAT     |   YETİŞKİN: 45 Euro    |     ÇOCUK: 30 Euro 

 

 

 

CADİZ: SEVİLLA & CADİZ 
Cadiz’e yanaşmamız sonrasında Güney İspanya’nın en önemli kenti olan Sevilla’ya gidiyoruz. Burada yapacağımız 
panoramik şehir tanıtım turu ile; Muvahhitler döneminden kalma eski Ulu Camii’nin yerine 15. yy da inşa edilmeye 
başlanan katedral, Arap gotik ve Rönesans tarzı sarayların yan yana yükseldiği krallık malikanesi Alkazar, Altın Kule 
denilen 13. yy dan kalma kale, birçok ortaçağ kilisesi, 51. Paula rahibeler Manastırı, Belediye Sarayı görülecek yerler 
arasındadır. Daha sonra Cadiz’e dönüş ve şehri tanıtan kısa bir tur yaptıktan sonra gemimize varış. 

TUR SÜRESİ YAKLAŞIK: 7 SAAT     |   YETİŞKİN: 80 Euro     |     ÇOCUK: 65 Euro 

 

 

 

KARA TURLARI KATILIM KOŞULLARI 
 Kara turları min. 20 kişinin katılımı ile gerçekleştirilecektir. 
 Tur ödemeleri turun 1. Günü rehbere nakit ve euro olarak yapılmalıdır. Kredi kartı, seyahat çeki geçerli olmayacaktır. 

Turun 1. Günü ödeme yapmayan misafirlerimiz daha sonraki günlerde turlara katılım göstermek isterse yerel 
tedarikçilerimizden alınacak onay doğrultusunda katılım gösterebilirler. 

 Kara turları esnasında ve günlük turlarda rehberinizin sizlere bildirdiği saatler hareket saatidir. Rehberlerimiz tüm 
misafirlerin hakkını eşit olarak gözetmek durumunda olduğundan buluşma saatine geç gelen misafirler beklenmeden 
hareket edilecektir.  Böyle bir durumda geç kalan misafirlerin gemiye ulaşımı kendi sorumluluklarında olup herhangi 
bir iade yapılmayacaktır. 

 Çocuk yaşı 12 ve altıdır. 4 yaş altı ücretsizdir otobüste yer olmaması durumunda ebevenyleri ile aynı koltukta 
gidecektir. 

 

  



 

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER 
 Programda belirtilen saatleri belirtilen hava yolları ve Costa Cruise şirketinden alınmıştır. Saatlerde oluşabilecek 
herhangi bir değişiklikten acentemiz sorumlu değildir. Bu sebeple herhangi bir saat değişikliği sebebi ile acentemiz 
programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 Tur kalkışından 2 ay önce pasaport numarası, veriliş yeri, veriliş tarihi, geçerlilik tarihi ve doğum yeri 
bilgileri gemi şirketine iletilmelidir. 

 Rezervasyon esnasında geçilen isim, soyisim ve doğum tarihi bilgileri pasaportta göründüğü gibi olmalıdır. 
Daha sonraki süreçte herhangi bir isim teyidi alınmayacaktır. 

 Gemi ve uçak biletleri tur kalkışından 3 gün önce iletilecektir.  
 Programdaki fiyatlar 2 kişilik kabinlerde kişi başı fiyatlardır. 
 Gemi şirketi rotada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
 Gemi yolculuğu sırasındaki alacağınız akşam yemeklerinden 2’si resmi akşam yemeğidir ve burada yemek isteyen her 
erkek yolcumuzun yanında en az bir adet takım elbise, bayanların da en az 1 adet gece elbisesi bulundurması 
gerekmektedir. 

 Gemi seyahati esnasında grubumuzun akşam yemek alacağı restoran ve masalar daha önceden belirlenmiş ve 
isimlere göre numaralandırılmış olacaktır. Dolayısıyla gemide alınacak ilk öğün yemekten son öğün yemeğe 
kadar herkes daha önceden belirlenen yerlerde oturacaktır. Ancak arzu eden misafirlerimiz müsaitlik 
doğrultusunda geminin diğer restoranlarında akşam yemeklerini alabilirler. 

 Gemiye check-in esnasında istisnasız her yolcunun (çiftlerde sadece 1 kişi) kabin anahtarları alınırken gemi 
resepsiyonuna kredi kartını ibraz etmesi veya nakit depozit yatırması gerekmektedir. Bu ibraz sonucunda her kredi 
kartından ortalama 300 Euro bir provizyon çekimi yapılacaktır. Bunun nedeni sizler gemiye check-in yaptıktan sonra 
seyir esnasında gemi içinde yapacağınız harcamalar içindir. Gemi içindeki harcamalarınızı ise (içki, meşrubat veya 
alkollü içecekler için)gemi resepsiyonu tarafından sizlere verilecek olan manyetik kartlar ile yapabileceksiniz. Gemide 
casino haricinde hiç bir yerde nakit para geçmemektedir. Tüm harcamalarınızı odalarınızdaki televizyonlardan 
öğrenebilirsiniz. 

 Gemiye içki, ütü, saç kurutma makinası vb sokmak kesinlikle yasaktır. 
 Gemi seyahatimizin başlangıcında grubumuzun tüm valizleri için belirli renklerde valiz etiketleri gemi biletiniz ile 
birlikte sizlere ulaştırılacaktır. Cruise limanında bu etiketleri valizlerinize takmanız gereklidir. 

 Valizlerinizi geminin ilk kalkış gününde akşam geç vakite kadar kamaralarınıza gelmeyebilir. Bu yoğunluk ve 
kalabalıktan kaynaklanan ve kesinlikle geminin sorumluluğunda olan bir durumdur. Onun için gemiye bineceğiniz ilk 
gün elzem olan ihtiyaçlarınızı küçük bir el çantasına koyup yanınıza almanızda fayda vardır. 

 Geminin kalkış saatlerine kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Limanlarda gemimizin kalkış saatinden en geç 60 
dakika önce gemiye giriş yapılması gerekir. Aksi takdirde gemiye giriş yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumdan da 
acentemiz sorumlu olmayacaktır. 

 Gemi seyahatimizin sonunda ise valizlerinizi toplayarak bir gece önceden kabinlerinize daha önceden 
bırakılacak etiketleri takarak saat 00.00’a kadar kabin kapılarınızın önüne bırakmanız gerekmektedir. 
Gemiden çıkış işlemlerimizin ardından grubumuzun valizlerinin olduğu istasyondan valizlerini alacaktır. HER 
BİR MİSAFİRİMİZİN KENDİ VALİZİNİ DOKUNARAK VE KONTROL EDEREK ALMASINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ. 

 Süresi olmasına rağmen 10 yıldan eski olan pasaportlar ile yurtdışına çıkış gerçekleştirilmemektedir. 
 Pasaportunuzun süresi tur bitiş tarihi itibari ile minimum 6 ay geçerliliği bulunması gerekmektedir. 
 Pasaportunuz yırtık ve yıpranmamış olması gerekmektedir. 
 Program için çok girişli schengen vizesi gerekmektedir. 
 TÜM MİSAFİRLERİN GİDİŞ DÖNÜŞ UÇAK BİLETLERİ, GEMİ BİLETLERİNİ YANLARINDA BULUNDURMALARI 
GEREKMEKTEDİR. BİLETLERİN ÇIKTILARINI ALMAYAN MİSAFİRLERİMİZİN GİDİLECEK ÜLKE GİRİŞ 
SORUMLULUĞU KENDİLERİNE AİTTİR. 

 Misafirlerimizin cep telefonlarını yurtdışı kullanıma açtırmalarını öneririz. 
 Gemide Euro para birimi ve kredi kartı kullanılmaktadır.  
 Rehberinizin organize edeceği kara turları ödemesi Euro ve nakit olarak yapılması gereklidir. Kredi kartı ya 
da seyahat çeki geçerli değildir. Tur ödemeleri turun 1. Günü rehberinize nakit olarak yapılmalıdır. Daha sonra 
tura katılmak isteyen misafirlerimiz için yerel acentemizden müsaitlik kontrolü yapılıp onay alınacaktır. 

 Tur esnasında gemi çalışanlarına ve rehberinize fiziksel şidden ve hakaret eden misafirlerimizi gemi kaptanı 
gemiden indirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yolcuya herhangi bir iade yapılmamaktadır. 

 Kara turları esnasında ve günlük turlarda rehberinizin sizlere bildirdiği saatler hareket saatidir. 
Rehberlerimiz tüm misafirlerin hakkını eşit olarak gözetmek durumunda olduğundan buluşma saatine geç 
gelen misafirler beklenmeden hareket edilecektir.  Böyle bir durumda geç kalan misafirlerin gemiye ulaşımı 
kendi sorumluluklarında olup herhangi bir iade yapılmayacaktır. 

 
 

 


