
 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
1.GÜN Amsterdam HOLLANDA - 17:00 

2.GÜN Denizde Seyir - - - 

3.GÜN Bergen NORVEÇ 08:00 17:00 

4.GÜN Hellesylt NORVEÇ 08:00 09:00 

4.GÜN Geiranger NORVEÇ 11:00 18:00 

5.GÜN Andalsnes NORVEÇ 07:00 16:00 

6.GÜN Olden NORVEÇ 07:00 16:00 

7.GÜN Stavanger NORVEÇ 07:00 19:00 

8.GÜN Denizde Seyir - - - 

9.GÜN Bremerhaven/Bremen ALMANYA 08:00 14:00 

10.GÜN Amsterdam HOLLANDA 08:00 - 

16.08 kalkışlı turda gemi önce Geiranger’e daha sonra Hellesylt’e gidecektir. 

 

KATEGORİ 13.06.2019 06.07.2019 16.08.2019 
İÇ KABİN 1299€ 1399€ 1599€ 

DIŞ KABİN 1599€ 1699€ 1899€ 
ALT KISMI FİLİKALI BALKONLU KLASİK KABİN  1799€ 1899€ 2099€ 

BALKONLU PREMİUM KABİN SORUNUZ SORUNUZ SORUNUZ 

TEK KİŞİ FARKI SORUNUZ SORUNUZ SORUNUZ 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN 949€ 1049€ 1049€ 

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

HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ 490€ 490€ 490€ 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 Türk hava yolları ile İstanbul (Sabiha Gökçen) - Amsterdam – İstanbul  (Sabiha Gökçen) ekonomi sınıfı uçuşlar. 
 Kişi sayısına bakılmaksızın Türkçe rehberlik hizmeti. 
 Havalimanı ve liman vergileri. (490Euro) 
 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 10Euro gemide ödenir. Zorunludur. 
 İptali kapsayan seyahat sağlık sigortası. 25Euro. 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 8Euro 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 190€ / 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 

 (Sabiha Gökçen) – Ams (Amsterdam) 08:50 – 11:35- TK1961 
 (Amsterdam) – SAW (Sabiha Gökçen) 12:30 – 16:50 – TK1962 

 
 
 
 
 



 

 

 

BERGEN: BERGEN ŞEHİR TURU & FÜNİKÜLER İLE FLOIEN TEPESİ 
1830 yılına kadar ticaretin ve gemilerin durak noktası olan ve şu an UNESCO’nun Dünya Mirasları kapsamında olan bu güzel kenti keşfimiz Alman 
Limanı ile başlayacak, güzelliği ile sizi büyüleyecek. Daha sonra eşsiz fiyort manzaraları eşliğinde Steinsdal şelalesine uzanan keyifli bir yolculuk 
yapacağız. Steinsdal şelalesinde verdiğimiz serbest zaman ve keyifli patika yürüyüşümüzün ardından Hardargen fiyordunu takiben Bergene geri 
döneceğiz. Bergen’de yapacağımız yürüyüş turu ile Tarihi Hansa evlerini görüp tanıma fırsatımız olacak. Ayrıca Bergen'in ünlü teleferiği ile Mt. Floien’a 
çıkılıp şehri kuşbakışı fotoğraflama fırsatınız olacak. 

TUR SÜRESİ YAKLAŞIK: 7 SAAT     |   YETİŞKİN: 120€     |     ÇOCUK: 95€ 

 

HELLESYLT/GEİRANGER: HORNONGDAL GÖLÜ & DALSNİBBA MİLLİ PARKI 
Gemimiz sabah saat 09:00’da Geiranger limanına yanaşıyor. Dileyen misafirlerimiz ile Geiranger/Hellesylt turumuzu 
gerçekleştireceğiz. Muhteşem güzellikte doğa, şelale ve fiyord manzaralarının eşlik edeceği turumuz sabah erken saatlerde 
Hellesylt’den başlıyor. Avrupa’nın en derin dağ gölü olan Horningdal ve harika güzellikte dağ köyleri ve buzul gölleri eşliğinde 
Geiranger Fjorduna yaklaşıyoruz. UNESCO Dünya Doğal Koruma Mirası kapsamında olan ve zirvesi yaklaşık 1500 metre yükseklikte 
olan Dalsnibba Milli Parkına yolculuk ediyoruz. Zirveye ulaştığımızda hava şartları elverişli olduğu taktirde eşsiz güzellikteki 
manzaranın tadını çıkarıyoruz. Ardından dünyaca ünlü Kartal Yolu yamacından tırmanıp bambaşka bir manzaraya seyahat ediyor, 
Geiranger fiyordunun başka güzelliklerine tanık oluyor ve fiyorttaki yamacın öte tarafındaki dağ gölüne bir fotoğraf ziyareti 
gerçekleştiriyoruz. Geiranger’de bizi bekleyen gemimizde gezi sona eriyor.  

TUR SÜRESİ YAKLAŞIK: 7 SAAT     |   YETİŞKİN: 145€     |     ÇOCUK: 95€ 

 

ANDALSNES: STORDAL VADİSİ & MUHTEŞEM TROLLSTİNG YOLU 
Andalsnes iskelesinden Romsdalsfjord boyunca aracımız ile ilerlerken ahşap oymacılığı ve geleneksel gül boyamacılığı ile bilinen 
Innfjord kasabası yoluna dönüyoruz. Mandalen kasabasına doğru sahil şeridinde ilerleyen yolu takip ediyoruz. Fiyort boyunca 
Tresfjord’a devam eden yol, daha sonra Skorgedalen’den Orskogfjellet’e tırmanıyor. Aracımız ile ürünleri dünyanın her yerine ihraç 
edilen mobilyaları ile ünlü Stordal gibi küçük köyleri geçerek Sjoholt üzerinden Storfjord boyunca ilerliyoruz. Stordal vadisine doğru 
ilerlerken geçmişi 1789’a dayanan büyüleyici sekizgen kiliseyi yolumuz üzerinde göreceğiz. Norddalsfjord ve çilekleriyle ünlü Valldal 
kasabına doğru dağ geçidinden aşağıya geçiyoruz. Bereketli vadilere devam ederken sık ağaç ve dağ dünyasına çıkmadan önce göz 
kamaştırıcı Gudbrand geçidinde fotoğraf molası veriyoruz. Turumuzun bitişinden önce Andalsnes bölgesinin ana cazibe noktalarından 
biri olan Trollstigheimen’dan gelen Trollstig yolu bir seri keskin virajı ile aşağıdaki vadiye inmemizde bize rehberlik edecek ve Trol 
Duvarı olarak bilinen, yüksekliği 940 metreden fazla olan bu dik dağ duvarı Avrupa’nın en yüksek dik duvarlı dağı olarak tüm dünyadan 
dağcıları kendine çekiyor. 

TUR SÜRESİ YAKLAŞIK: 7 SAAT     |   YETİŞKİN: 125€     |     ÇOCUK: 80€ 

 
 



 
 
 

OLDEN: BRİKSDAL BUZULU 
Turumuzda otobüsümüzle Olden kasabasından ayrılarak küçük kırmızı kiliseyi görüp Floen ve Olden gölleri manzaraları eşliğinde  
Rustoen üzerinden Briksdal’a varıyoruz. Buradan yaklaşık 40 dakika sürecek bir yürüyüş mesafesinde olan meşhur Briksdal buzuluna 
gideceğiz. Burada şelaleler ve muhteşem bir dağ manzarası sizleri bekliyor. Ayrıca buzul gölü ve Briksdal buzulunda muhteşem kareler 
yakalama imkânı bulacaksınız. Daha sonra şehir merkezini yürüyerek keşfedeceğiz. 

TUR SÜRESİ YAKLAŞIK: 5 SAAT     |   YETİŞKİN: 110€     |     ÇOCUK: 85€ 

 
 

STAVANGER: LYSEFJORD TEKNE TURU & STAVANGER YÜRÜYÜŞ TURU 
Gemimiz sabah saat 07:00’da Stavanger limanına yanaşıyor. Stavanger limanına yanaştığımızda, bölgenin en meşhur fiyordunu ve bu 
coğrafyayı daha iyi görebilmek için, bizi bekleyen ve yaklaşık 3 saat sürecek, 42 km’lik Lysefjord’un derinliklerine yapacağımız tekne 
gezimize başlayacağız Norveç’in en çok gezilen ve en güzel yerlerinden biridir. Lysefjord’un en çarpıcı noktası olan denizden 600 metre 
yükseğe uzanan Pulpit Rock adlı mono blok granit kayayı görüyoruz. Biz bu kayayı aşağıdan, deniz seviyesinden, teknemizden 
görüyoruz. Her ne kadar kayanın üç bir yanında gözle görülebilen büyük çatlaklardan, kayalar, her an denize düşme görüntüsü verse 
de bu olayın meydana gelmesi için herhalde binlerce yıl daha geçmesi gerekiyor. Daha sonra yüksek fiyordtan denize dökülen 
muhteşem bir şelalede fotoğraf molası verip, rehberimizin ikram edeceği temiz şelale suyunu içme fırsatınız olacak. Keyifli deniz 
yolculuğumuz boyunca şansımız yaver giderse sürpriz hayvanlar bizlere eşlik edecek. Muhteşem güzellikte fiyord manzarası eşliğinde 
Stavanger’e geri dönüyoruz. Teknemizden indikten sonra Stavanger şehrinde serbest zaman ve yürüyüşten sonrasında gemimize geri 
dönüyoruz.  

TUR SÜRESİ YAKLAŞIK: 4 SAAT     |   YETİŞKİN: 90€     |     ÇOCUK: 75€ 

 
 

BREMERHAVEN: BREMEN ŞEHİR TURU 
1000 Yıllık Geçmişiyle Almanya’nın en küçük şehirlerinden biri olan Bremen Şehrini geziyoruz. Kuzey denizindeki bu yerleşim yerini 
Alman tüccarlar Kuzey Denizindeki konumu nedeniyle tercih etmişler. Almanya’nın bu Önemli kenti ülkedeki ticaretin önemli 
markalarına ev sahipliğiyle yapmasıyla tanınır. Jacobs Kahvesi ve Becks Bira Fabrikası merkezleri de buradadır.  Eğlence ile anılan bu 
şehri biz Bremem Mızıkacıların Masalı ile hatırlarız. (Masal kahramanları; Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz) Eski Şehir bölgesini gezerken 
hikâyede gecen karakterleri, evini ziyaret edeceğiz. 1408 Yılından kalma eski şehir 2004 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası 
olarak ilan edilmiş eski şehrin caddelerinde güzel bir gezinin ardından, serbest zamanımızı Şehrin güzel mağaza ve kafelerinde 
değerlendireceğiz. Ardından Gemimize ger döneceğiz.  

TUR SÜRESİ YAKLAŞIK: 4 SAAT     |   YETİŞKİN: 55€     |     ÇOCUK: 40€ 

 

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 ebeveynleri 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, soy isim 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 hiçbir 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 vakte 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 şiddet 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. 

 
YAPACAĞINIZ SEYAHATİNİZDE GÜZEL ANILAR BİRİKTİRMENİZİ TEMENNİ EDERİZ 

 


