
 
 

 
 
 

MSC PREZİOSA ile İSKANDİNAVYA & BALTIKLAR TUR PROGRAMI 

Hamburg / Kiel – Kopenhag – Stockholm – Tallin – St. Petersburg – Kiel / Hamburg  

28 Nisan – 05 & 19 Mayıs – 02 & 16 & 30 Haziran – 14 & 28 Temmuz – 11 & 25 Ağustos 2018 
 

1.GÜN İSTANBUL ATATÜRK – HAMBURG / KİEL 
Atatürk Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, Türk Havayolları kontuarı önünde 05.30’da buluşma. Check-in, pasaport ve 
gümrük kontrollerinden sonra 07.30 da Türk Havayollarının TK 1661 nolu seferi ile Hamburg’a hareket. Yerel saat ile 
09.40 da Hamburg’a varış. Havalimanında bizleri bekleyen aracımız ile gemimizin bulunduğu Kiel limanına transfer. 
Gümrük ve pasaport işlemlerinden sonra kabinlere yerleşme. Dinlenmek ve geminin aktivitelerinden yararlanmak 
için serbest zaman. Gemimiz saat 17.30 itibari ile limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
  
2.GÜN- KOPENHAG  
Sabah saat 08.00'da Kopenhag'a varış. Kopenhag Danimarka'nın başkentidir. 1 Ocak 2012 sayımına göre nüfusu 

1.213.822 kişidir. København Danca'da "ticaret limanı" veya "tüccar limanı" anlamındadır. Kopenhag, her zaman 

refah seviyesi, yaşam kalitesi en yüksek şehirler arasında yer alan küçük bir adalar kentidir. Şehrin merkezinde 

bulunan Amalienborg Sarayı, günümüzde hala kraliyet ailesinin ikamet ettiği yer olarak ünlü. Avrupa’nın yaşam 

standartları en yüksek şehri Kopenhag’da çok renkli bir gece hayatı var. İskandinavya ülkeleri başkentleri arasında 

kanalları, trafiğe kapalı renkli caddeleri, dünyaca ünlü şeflerin hizmet verdiği restoranları ile en canlı başkent olarak 

adından söz ettirmektedir. Burada arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Kopenhag Şehri 

Turu” na katılabilirler. Dünyanın en iyi yaşanacak beş şehrinden biri olarak tanımlanan Kopenhag’ın içindeki 

gezimizde simgesi olan ‘Küçük Deniz Kızı’, Amelienborg, Chiristianborg ve Rosenbourg Sarayları, Gefion Çeşmesi, 

Tivoli Bahçeleri, özerk hippy mahallesi ‘Chiristiana’ görüldükten sonra tekne ile yapacağımız kanal turu için 

Nyhavn’a (Yeni Liman) gidiyoruz. Bu gezimizde de Kopenhag’daki tüm turistik noktaları genel hatları ile göreceğiz. 

Tekne turu sonrasında Kopenhag’ın merkezi Kongens Nytorv’da (Kral Meydanı); ünlü Stroget’de alışveriş yapmanız 

veya Nyhavn ‘da (Yeni Liman) gençlerin arasına karışmak için serbest zamanımız olacak. Gemimiz akşam 17.00'de 

limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

  
03.GÜN DENİZDE SEYİR 
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 STOCKHOLM 
Sabah saat 09:00da Stockholm limanına varış. İsveç'in başkenti ve en büyük şehri olan Stokholm, "Su üzerindeki 

güzel" olarak adlandırılıyor. Kuzeyin Venedik'i olarak da bilinen şehir 57 köprü ile birbirine bağlı olan 14 ada üzerine 

kurulmuş. Şehir, 13. yüzyıldan kalan eski bölüm ve modern mimarinin örneklerini taşıyan yeni bölümlerden oluşuyor. 

Burada arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği tura katılabilirler. Bu tur esnasında Aristokrat Başkenti 

ve Baltık Denizi ile Malaran Gölü’nün buluştuğu Gamla Stan’ı panoramik olarak Fjölgatan tepesinden seyirden sonra 

adaya geçiyoruz. Kraliyet Sarayı, Katedral ve eski şehir Gamla Stan’ın Stroget Meydanı ve çevresindeki otantik 

sokakları arasında dolaştıktan sonra Parlamento, Belediye Sarayı, Kültür Parkı gibi diğer adalar arasındaki 

gezimizden sonra 17 yy. da ilk seferinde batan muhteşem savaş gemisi Vasa’yı barındıran Vasa müzesini gezeceğiz. 

Serbest zamanımızı göz kamaştıran vitrinlerle dolu bulvarları gezerek, alışveriş yaparak veya Kral Bahçeleri’ndeki 



 
 

 
 
 
kafelerde İsveçlilerle birlikte (varsa) güneşin tadını çıkartabilirsiniz. Tur sonrası limana geri dönüş. Tur sonrası limana 

geri dönüş. Gemimizin hareketi saat 16.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 
05.GÜN TALLINN 
Sabah saat 09.00’da Estonya’nın başkenti Talinn’e varış. Surlarla çevrili, Orta Çağ güzeli bir kent olan Tallin; göğe 
yükselen kuleleri, Arnavut kaldırım taşlı dar sokakları ile ziyaretçilerini büyülüyor. Huzur dolu barışçıl havası ve sayısız 
gölleri bu şehrin karakterini oluşturan başlıca özellikler. Burada arzu edenler rehberlerinin düzenleyeceği ekstra tura 
katılabilirler. Avrupa Kıtası’nın en eski ve en iyi korkunmuş yerleşim merkezlerinden biri olan surlar içindeki ‘Eski 
Şehir’ merkezine kırsal bölgeler arasından geçerek ulaşacağız. Yolumuzun üzerinde, geleneksel Müzik Festivali’nin 
yapıldığı Kadriorg Parkı, Büyük Petro’nun sevgili Çariçesi 1.Katerina için yaptırdığı Kadriorg Sarayı, Moskova 
Olimpiyatları deniz sporları yarışmaları için yaptırılan Pirita Marina göreceğimiz yerler arasında. Parlamento, 
Hermann Kulesi ve Rus Ortadoks Kilisesi ile ünlü surlar içindeki ‘Eski Şehir’deki serbest zamanınızda arzu ederseniz 
yerel halk ile kafeleri paylaşır veya özellikle eşsiz keten tekstili ile ünlü bu ülkenin mağaza veya yerel pazarında alış-
veriş keyfini yaşayabilirsiniz. Gemimiz saat 16.00 de hareket edecektir. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
06.GÜN ST. PETERSBURG 
Sabah saat 07.00’de St. Petersburg limanına varış. Rusya'nın Avrupa'ya açılan penceresi olan şehir, Baltık Denizi'nin 

kıyısında, Rusya'nın Finlandiya sınırında yer alıyor. 18. yüzyılda Çar I. Pedro tarafından kurulan şehir, bugün UNESCO 

tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınmış durumda. Bu kanallarla örülü, güzel ihtişamlı şehir, mimari yapısı ve 

Hermitage Müzesi'nin eşsiz koleksiyonlarıyla sanatseverler için de önemli bir çekim merkezi. Bu muhteşem şehirde 

arzu edenler rehberlerinin organize edeceği ekstra St. Petersburg şehir turu & Hermitage Müzesi Turu’ na 

katılabilirler. Çarlık Dönemi ihtişamının içine girip; gezilecek, görülecek ve hayran kalınacak çok ayrıntı var bu kentte. 

300 yılı aşan geçmişin görkemini her köşesinde hissedeceğiniz panoramik turda Aziz İshak Katedrali, Kışlık saray 

dünyaca ünlü Hermitage Müzesi, Donanma, Eski Liman, Kanlı Kilise, Peter&Paul Kilisesi ve Kalesi, Kazan Katedrali, 

Turkuvaz Camii ve Muhteşem Nevski Bulvarı bu görsel şölende yer alıyor. Tabii ki gezimiz sırasında bu güzel şehrin 

sunduğu geleneksel mağaza ve yerel açık pazarda alış-veriş için serbest zamanımız olacak. Öğleden sonra Dünyanın 

en eski ve en büyük sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Hermitage Saray & Müze kompleksini gezme 

imkânı bulacaksınız. İçinde barındırdığı 5 değişik binada 3 milyondan fazla eserin bulunduğu bu sarayda aynı zamanda 

yıllarca Çar sülalesine ev sahipliği yapan kışlık Hermitage sarayın müze olmuş salonlarını da görme imkânı 

bulacaksınız. Tur sonrası gemimize dönüş. Gemimiz akşam 19.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme 

gemide. 

ÖNEMLİ NOT:  

St. Petersburg limanı için MSC Cruises ya da MSC Cruises Türkiye (Türkçe Rehberlik Hizmeti) tarafından yapılacak 

ekstra turlara katılımları durumunda vize uygulamasına tabii tutulmayacaklardır ancak turlara bağlı kalmayıp bireysel 

harekete edecek ya da durumu riskli gören yolcuların tarafımıza bildirerek vize başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. Başvuru ile ilgili gerekli bilgilendirme satış acenteniz tarafından bildirilecektir. 

 
 
07.GÜN DENİZDE SEYİR 
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. 
 

 



 
 

 
 
 
08.GÜN KİEL / HAMBURG – İSTANBUL ATATÜRK  
Gemimiz sabah saat 10:00'da Kiel limanına yanaşacak. Sabah kahvaltısının ardından gemiden çıkış işlemlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Daha sonra özel aracımız ile Hamburg havalimanı’ na transfer. Check-in işlemlerinden sonra Türk 
Havayollarının TK 1664 sefer sayılı uçuşu ile saat 18.30 da İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 22.45 de varış. Turumuzun 
sonu. 
 
ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER 
*Türk Havayolları ile İstanbul Atatürk- Hamburg- İstanbul Atatürk arası ekonomi sınıf uçuş 
*Havaalanı-Liman- Havaalanı Transferler 
*Havaalanı ve Liman Vergileri 
*MSC Preziosa 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 (kuru temizleme, 
doktor, telefon, internet, vs.) 
* Gemi personel servis ücreti 
* Schengen vizesi 120 Euro (Yeşil pasaport sahiplerine vize gerekmemektedir.) 
* Yurtdışı çıkış fonu 15 TL 


