
 

 

 

 

FİYATLARIMIZ  € (EURO) CİNSİNDEN OLUP KİŞİ BAŞINADIR 

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

Ana Güverte 1.990 € 1.890 € 

Üst Güverte  2.190 € 2.090 € 

İki kişilik kabinde tek kişi farkı 890 € 790 € 

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

1.Gün İSTANBUL – LYON            

06.00 İstanbul Atatürk Havalimanında buluşma. 
08.25 Türk Hava Yolları’nın TK1807 nolu seferi ile Lyon’a hareket 
10.55 Lyon’a varışın ardından kısa bir şehir turu. 
18.00 Gemiye transfer ve kabinlere yerleşme. Mürettebatla tanışma ve hoş geldiniz servisi. Akşam yemeği 
ve geceleme gemide.  

Eskiden Fransa’nın en zengin kentlerinden biri olan Lyon'un, etkileyici doğal güzelliği, hoş binaları, şık 

restoranları, Eski Kentin dar parke taşlı sokaklarıyla güzel bir bütünlük oluşturuyor. Bu görkemli burjuva 

kenti, göz alıcı Rönesans dönemi sanat koleksiyonları, etrafı saran etkileyici dağları ve lezzetli mutfağıyla 

baştan çıkartıcıdır. 

 

5* M/S CAMARGUE gemisi ile  Tur Başlama:  17.05.2018 

7 Gece – 8 Gün    Tur Bitiş:  24.05.2018 
  

RHONE NEHİR TURU 2018  

Burgonya'dan Saone ve Rhone Nehirleri boyunca Camargue’ ye Yolculuk 



 

 

 

2.Gün LYON – MACON            

Gemide kahvaltı. Kahvaltı sonrasında isteğe bağlı düzenlenen turlarımıza katılabilirsiniz. 
Dileyen misafirler, rehberli Lyon turuna (Extra) katılarak Rhone ve Saone nehirlerinin harikulade şekilde 
birleştikleri yerde konumlanan ve Fransa’nın ikinci büyük şehri olan Lyon’da kentin ünlü ‘Traboules’ diye 
isimlendirilen geçitlerini ziyaret edip, eski Lyon’u keşfedebilirsiniz.  
Dileyen misafirler ise, bisikletli Lyon Turuna (Extra) katılarak Lyon'un ünlü anıt ve semtlerini, eski Lyon’u 
bisikletle keşfedebilir ve yerel ürünlerini tadabilirsiniz.  
Turların ardından gemiye dönüş ve Macon’a doğru seyir. Tüm öğleden sonra gemide yolculukla geçecek.  
Akşam Macon’a varış. Akşam yemeği ve geceleme gemide.  
 

3.Gün MACON - VIENNE            

Gemide kahvaltı. Kahvaltı sonrasında isteğe bağlı düzenlenen turlarımıza katılabilirsiniz. 
Dileyen misafirler Cluny’deki Abbey kalıntıları turuna (Extra) katılabilirler. 
Dileyen misafirler ise, Mâcon’a rehberli yürüyüş turu (Extra) yapabilir. Burası Beaujolais’ın başkenti olarak 
biliniyor. Yerel ürünler tadımı yapıp turumuzu bitireceğiz. 
Gemiye dönüş ve Vienne’ye yolculuk. Vienne seyir esnasında eğlenceli bir yolculuk sizleri bekliyor. 
Akşam geç saatlerde Vienne’ye varış. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 

4.Gün VIENNE- ARLES            

Gemide kahvaltı. Kahvaltı sonrasında isteğe bağlı düzenlenen turlarımıza katılabilirsiniz. 
Dileyen misafirler, bir Roma şehri olan rehberli Vienne Turu’na katılabilir (Extra). 
Dileyen misafirlerse Vienne bölgesini Segway üzerinde keşfedebileceği Segway Turuna katılabilir. (Extra)  
Öğleden sonra Arles’e yolculukla geçer. Akşam mürettebatının hazırladığı eğlencelere katılabilirsiniz. Akşam 
yemeğin ve geceleme gemide.  
 

5.Gün ARLES – CAMARGUE DOĞAL PARKI         

Kahvaltı sonrası Arles’e varış ve isteğe bağlı düzenlenen turlarımıza katılabilirsiniz. (Extra) Roma 
döneminden kalan hazineleri ve sanatsal mirası ile Arles muhteşem bir birikime sahiptir. Bölgeye has 
zeytinyağı üretiminin nasıl yapıldığı keşfedilecek ve at yetiştirme çiftliği ziyaret edilecektir. Öğleden sonra, 
denizin, sulak alanların ve göletlerin olağandışı çeşitlilikte bir kuş yaşamını barındırdığı çok müstesna bir yer 
olan Camargue Doğal Parkı’nı keşfedeceğimiz bir tur olacak (Extra). Dileyen misafirler ise vahşi doğayı 
görebilmek için Camargue Jeep Safari turu yapabilir (Extra). Saintes-Maries-de-la-Mer köyünde serbest 
zaman geçirilecek. Akşam gemide yerel halk müziği ile eğlence.  
Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 

6.Gün ARLES – AVIGNON – VİVİERS          

Gemide kahvaltı sonrasında isteğe bağlı düzenlenen turlarımıza katılabilirsiniz. Avignon’a varış. 
Dileyen misafirler Rehberli Avignon ve Papa Sarayı turu (Extra). Burada Papalık Kenti’ne ve surlarla çevrili, 
nehre yukarıdan bakacak şekilde kayalık bir çıkıntıya tünemiş bir iç kale olan sarayı göreceğiz.  
Dileyen misafirler ise, Pont du Gard boyunca yürüyüş turuna katılıp, müzeleri gezebilirsiniz (Extra). 
Gemiye dönüş ve Viviers’e yolculuk. Akşam saatlerinde Viviers’e varış.  
Fransa’daki en küçük katedrali keşfedeceğiniz Viviers’e Turu(Extra) Turdan sonra Avignon’a doğru seyir 
halinde olacağız. Geceleme gemide 



 

 
 

 

7.Gün VİVİERS – TOURNON – LYON           

Gemide kahvaltı. Tüm sabah gemide yolculukla geçer. Öğleden sonra erken saatlerde Tournon’a varış.  
Rehber eşliğinde isteğe bağlı şehir turu (Extra) Şehirde panoramik bir gezi, tarih boyunca Rhone Nehri 
üzerinde yapılan gemiciliğin izini süren bir sürekli koleksiyonu görebileceğimiz, eskiden şato olan müzede 
mola vereceğiz. Yöresel ürünlerin ve şarabın tadına bakacağız.  
Dileyen misafirler ise, Tain l’Hermitage ’da bulunan Cité du Chocolat’ı, Valrhona çikolata keşif merkezini 
ziyaret edeceğimiz tura katılabilirler. (Extra) Gemiye dönüş.  
Gemimizin Lyon’a doğru yolcuğu gece boyunca sürecektir. 
Gala akşamı. 
Geceleme gemide. 
 

8.Gün LYON – İSTANBUL            

Kahvaltının ardından gemiden ayrılıyoruz.  
Havalimanına transfer check-in ve pasaport işlemlerinin ardından, 

18.00 Türk Havayollarının TK 1810 nolu seferi ile İstanbul’a hareket  
22.00  İstanbul’a varış 
 

 

 
 
FİYATLARA DÂHİL OLAN HİZMETLER          

• THY ile gidiş-dönüş ekonomi sınıf uçak bileti 

• M/S Camargue 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  

• Hoş geldin kokteyli 

• Gala yemeği 

• Extra olarak belirtilmemiş tüm turlar 

• 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) 

• Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki Sorumluluk Sigortasıdır.)  

• Ortak kullanım alanlarında Wİ-Fİ (seyir esnasında bağlantı zayıf olabilir) 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

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. 

• Bisiklet kiralama 

• 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 Euro 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 Yolları’nın 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.  

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

• Kesin rezervasyon %100 ödeme ile yapılabilir. Programda belirtilen saatler 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! 
 

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. 


