
 

 

DELÜKS GEMİ TÜM İÇECEKLER DAHİL 

 
 

 

FİYATLARIMIZ  € (EURO) CİNSİNDEN OLUP KİŞİ BAŞINADIR 

 Broşür Fiyatları 
1. Erken Rezervasyon İndirimi 
(17 Kasım 2017 tarihine kadar) 

Standart Alt Güverte (Pencere Açılmaz) 1.990 € 1.890 € 

Superior Orta Güverte (Fransız Balkonlu) 2.190 € 1.990 € 

İki kişilik kabinde tek kişi farkı 900 € 800 € 

Havalimanı ve Liman Vergileri, Sigorta (380€) Dâhil Dâhil 

 

Douro Nehri’nin sakin ve huzurlu akışına eşlik edecek, Fado müziği dinleyip, Porto şarabı eşliğinde 
Douro’nun enfes lezzetlerini tadacağız. Rengârenk bir manzaraya sahip Douro’yu yakından 
keşfedelim. Bugün 33.000’den fazla üzüm üreticisi ile yüzlerce yıllık üretim geleneği ve mirasını 
sürdüren Douro bölgesi, 1991 yılında UNESCO kültür mirasları arasına girmiştir. Douro’nun ziyaret 
edilmesindeki en büyük nedenlerden biri de uğur getirdiği düşüncesi imiş. Kıyısı bulunan başlıca 
şehirler Porto, Vila Nova de Gala ve Peso da Regua’dır. Nehir üzerinde bulunan köprüler Dom Luis 
Köprüsü, Arrabida Köprüsü ve Maria Pia Bridge köprüleridir.  Hem köprüleriyle hem kıyılarıyla hem 
de kristal rengi sularıyla, geçmişten beri tüm insanların ilgi odağı olmuştur. 
 

 

 

 

MS Miguel Torga 5★    Tur Başlama:  16.08.2018 

7 Gece- 8 Gün Tur Bitiş:  23.08.2018 

Douro Nehri 2018 

Güneş’in Dokunduğu Vadi ’ye, Portekiz’in Kalbi Douro’ya Yolculuk 



 

 

 

1.Gün İSTANBUL – PORTO            

05.30 Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde  buluşma.  

08.30 Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından Türk Hava Yollarının TK1451 nolu seferi ile Porto’ya hareket. 

11.20 Porto’ya varışın ardından gemiye transfer. 

Mürettebat ile tanışma ve Hoş geldin Kokteyli. Akşam yemeği gemide. Porto’yu gece keşfetmek isteyenler 

için Porto Gece Turu (Ekstra Tur) 

 

2.Gün PORTO              

Gemide alınacak kahvaltının ardından isteğe bağlı düzenleyeceğimiz turlara katılabilirler.  

Dileyen misafirler yerel rehberli Porto Turuna katılabilirler (Ekstra Tur) UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak 

kabul edilen tarihi merkeziyle Porto Avrupa’daki en eski şehirlerden biri. Şarap mahzenlerini gezebilirler.  

Dileyen misafirler ise; Porto’yu tramvayla gezip tramvay müzesini ziyaret edebilirler (Ekstra Tur)  

Öğleden sonra serbest zaman. Akşam yemeği Fado müziği eşliğinden gemide alınacak.  

 

3.Gün PORTO – REGUA           

Gemide alınacak kahvaltının ardından isteğe bağlı düzenleyeceğimiz turlara katılabilirler.  

Dileyen misafirler “Portekiz’in Roma’sı” olarak bilinen Guimaraes, Braga Turu’na (Ekstra Tur) katılabilirler. 

Dileyen misafirler ise Douro Nehri kıyısı boyunca yürüyüş turuna katılabilir (Ekstra Tur)  

Leverinho da gemiye dönüş ve Regua’ya gidiş. Devasa Carrapatello barajından geçtikten sonra Regua da 

akşam dans gecesine katılabilirsiniz ya da Regua da dilediğiniz gibi serbest gezebilirsiniz.   

 

4.Gün REGUA – VEGA DE TERON          

Gemide alınacak kahvaltının ardından isteğe bağlı düzenleyeceğimiz turlara katılabilirler.  

Dileyen misafirler Vila Real’e Turuna katılabilirler. Solar de Mateus Manor gezisi ve harika bahçelerde 

dolaşma. Pinhao da gemiye dönüş. Gemi bağ çitleriyle dolu harika vadiden geçerek Porto’nun en meşhur 

üzüm bağlarına doğru devam edecek. Vega de Teron’a varış. Flamenko gecesi. 

 

5.Gün BARCA D’ALVA           

Gemide alınacak kahvaltının ardından isteğe bağlı düzenleyeceğimiz turlara katılabilirsiniz.   

Bu şehrin büyüleyici güzelliği olağanüstü Arap, Roma ve Hristiyan mimari zenginliğini sizlere sunan 

Salamanca Turuna (Ekstra Tur) katılabilirsiniz.  

Dileyen misafirler ise bisiklet turuna katılabilir. Bisikletle eski Salamanca şehrini keşfedebilirler. (Ekstra Tur) 

Barca d’Alva da gemiye dönüş.  

 

6.Gün BARCA D’ALVA – FERRADOSA- PINHAO        

Gemide kahvaltı. Sabah saatlerini seyir halinde geçiriyoruz. Ferradsa’ya varışın ardından ekstra olarak 

düzenlenecek Porto Gezisine katılabilirsiniz (Ekstra Tur). Turumuzda dört tarafı üzüm bağları olan yolu takip 

edip, yerel içecekler tadımı yapıyoruz.  

 

 



 

 

 

 

7.Gün PINHAO – PORTO           

Gemide kahvaltı. Kahvaltıdan sonra Lamego Turuna katılabilirsiniz (Ekstra Tur) Nossa Senhore dos Remedios 

tapınağını ve katedralini keşfediyoruz. Öğleden sonra gemiye dönüş ve Porto’ya hareket ediyoruz.  

Geleneksel folklor gecesi 

 

8.Gün PORTO – ISTANBUL            

Gemide kahvaltının ardından havalimanına transfer.  

12.15 Türk Hava Yolları’nın TK1452 nolu seferi ile İstanbul’a hareket ediyoruz.  

18.45 İstanbul’a varış.  

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER          

• THY ile gidiş-dönüş ekonomi sınıf uçak bileti 

• M/S Miguel Torga gemisinde 7 gece tam pansiyon konaklama (ilk gün akşam yemeği ile başlayıp, son gün 

kahvaltı ile son bulmaktadır.) 

• Program dahilindeki tüm transferler 

• Gemideki tüm eğlence ve aktiviteler (Gala gecesi, Fado, Flamenko, Folklor gecesi eğlenceleri) 

• Hoş geldin kokteyli 

• Türkçe Rehberlik hizmeti (Grup oluşması halinde - min. 14 kişi) 

• Sabah kahvaltısında çay ve kahve 

• Öğle ve akşam yemekleri boyunca alkollü-alkolsüz (özel marka içecekler hariç) içecekler, çay & kahve  

• Özel markalar hariç barlarda alınan içecekler. 

• Liman ve hava limanı vergileri (380 Euro) 

• Mesleki Zorunlu Sigortası 

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER         

• Gemi personel bahşişleri (Toplam kişi başı 35 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 yemekleri 

• Turlar ve transferler esnasında alınan içecekler 

• 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 

 



 

 
 
 
 
Önemli Notlar: 
 

• 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 misafirleri ile otobüsümüzü paylaşıyoruz.  

• Uçuşlarımız Türk Hava Yollarının tarifeli seferleri ile ekonomik sınıfta yapılmaktadır. Uçak bileti 
pasaporttaki isme göre düzenlenir. Yanlış veya eksik isim ve soy isim beyanında sorumluluk tamamen 
misafire 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. 

• Gemi arızası veya su taşmaları veya su seviye asansörlerin bozulması durumlarında, program karadan 
yapılır, bu durumda herhangi bir iade söz konusu değildir. 

• 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 mekanlar da sigara içmek 
kesinlikle yasaktır! 

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

İPTAL ŞARTLARI  

• Münferit Rezervasyon İptal Şartları; Kayıt yapıldıktan sonra 91 gün kalaya kadar toplam ücretin %20’si, 
90 – 51 gün arası toplam ücretin %50’u, 50 – 30 gün arası toplam ücretin %60’si, 29 – 15 gün arası toplam 
tutarın %75’i, 14 – 0 gün arası toplam tutarın %100’ü kadar cezai işlem uygulanır. 

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

 


