
 
 

 
 
 

MSC PREZİOSA ile İSKANDİNAVYA & FİYORTLAR TUR PROGRAMI 

Hamburg / Kiel – Kopenhag – Olden – Flaam – Bergen – Kiel / Hamburg  

09 Haziran 2018 (Şeker Bayramı) 
 
 

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 no’lu 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 restaurantları 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 OLDEN 
Sabah saat 08.00’de Olden’e varış. Avrupa anakarasına açılan en büyük buzul karası. Barışçıl vadiler ve derli toplu 
çiftlikler, pırıl pırıl buzullarla köpüren şelaleler ve yüksek dağlarla çevrili. Doğal güzellikleri ile ülke içinde önemli bir 
turistik merkez. Burada arzu edenler rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “ Olden Kasabası & Briksdal Buzu Turu” na 
katılabilirler. 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. Gemimizin hareketi saat 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
 
 



 
 

 
 
 
05.GÜN FLAAM 
Sabah saat 09.00’da Flaam’ a varış. Gemimiz limana varana dek Sogna Fiyord'un güzelliklerini denizden 

seyredeceğiz. Sagne fiyordunun iç kısmında, dağlarla çevrili bir konumda bulunan bölge; yüksek şelaleler, görkemli 

dağlar, yeşil vadiler, berrak suları ile bilinen göller, sakin fiyordlar, taşlı yaylalar ve ormanlarla çevrili. Flâm, dik 

yamaçlarla denizin arasına yerleşmiş, gerçek misafirperverliği göreceğiniz sakinleriyle tipik bir Norveç kasabası. 

Naeroy Vadisi ve muhteşem güzellikteki iki şelaleye sahip bu doğa harikası kasabada zamanın nasıl geçtiğini 

anlamayacaksınız. Burada arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Flâm Turu “ na katılabilirler. 

Turumuzun ilk kısmında Norveç’in doğal güzellikleri arasında Flamsbana treni Mrydal’a, oradan da Voss kasabasına 

tren yolculuğu yapacağız. Sonrasında otobüsümüz ile, uzaktan gördüğünüz dağların arasından, şelalelerin 

başlangıcından... Döküldüğü vadileri... Gerçek Norveç somonu ve alabalık yuvaları nehirleri göreceğiz.1840'dan beri 

kuzeyin en popüler güzergâhı olan 13 zig-zag lı kanyonu Stalhaim Oteli'nin terasından kahvenizi yudumlarken 

seyredip zaman elverdiğince unutulmaz bir doğa şöleni yaşayacaksınız. Viking köyü Gudvangen ayrıca Tvinde şelalesi 

görüldükten sonra otobüsümüz bizi limana bırakacaktır. Gemimizin hareketi saat 19.00. Akşam yemeği ve geceleme 

gemide. 

06.GÜN BERGEN 
Sabah saat 08.00’de Bergen limanına varış. 1229 tarihine kadar Norveç’in başkentliğini yapmış olan Bergen, 
günümüzde önemli ticari ve endüstriyel faaliyetlerin olduğu bir şehir. Kuzey Avrupa’daki en büyük seyahat gemisi 
limanı Bergen’de bulunuyor. Burada arzu edenler rehberlerinin düzenleyeceği ekstra Bergen Şehir Turu ve Mt. Floien 
turu’na katılabilirler. 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 olan 
Balık ve Çiçek marketi ile devam edecek. Daha sonra Tarihi Hansa evleri, Hakoon Sarayı ve Kruzberg Kulesi ile ünlü 
besteci Grieg’in Nordasvatnet Gölü kıyısındaki evini göreceğiz. Dönüş yolumuzda yüksek tepelerde mola verip 
Bergen’i kuşbakışı seyir imkânımız olacak. Ayrıca Bergen'in ünlü teleferiği ile Mt. Floien görülecek.   Gemimizin 
hareketi saat 18.00. Akşam Yemeği ve geceleme gemide 
 
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 (kurutemizleme, 
doktor, telefon, internet, vs) 
*Gemi personel servis ücreti 
* Schengen vizesi 120€ Yeşil pasaport sahiplerine vize gerekmemektedir. 
* Yurtdışı çıkış fonu 15 TL 


