
 

5* SAPPHIRE PRINCESS ile BÜYÜK UZAKDOĞU 
SİNGAPUR & TAYLAND & VİETNAM & ÇİN & TAYVAN & GÜNEY KORE & JAPONYA  

 

Singapur(1) – Ko Samui – Bangkok/Laem Chabang(Tayland) –  

Ho Chi Minh City/Phu My(Vietnam) – Hong Kong(Çin) – 

Taipei/Keelung(Tayvan) – Busan(Güney Kore) – Nagasaki(Japonya) – 

Şanghay(1) – Pekin(2) ( Çin) 

19 Aralık 2018 
 

 

01. Gün İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI – SİNGAPUR 

19 Aralık 18 Atatürk Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, Singapur Havayolları kontuarı önünde saat 11.30’da 

buluşma. Check-in, pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası Singapur Havayollarının, SQ 391 nolu seferi ile saat 

14.25’de Singapur’a hareket. Geceleme uçakta 

 

02. Gün SİNGAPUR  

20 Aralık 18 Yerel saat ile 05.45’de Singapur’a varış. Havaalanında bizleri bekleyen aracımız ile otelimize 

transfer. Check-in ve odalara yerleşme sonrası serbest zaman. Geceleme otelimizde. 

 

03. Gün SİNGAPUR (GEMİ)  

21 Aralık 18 Kahvaltı sonrası otelden çıkış işlemleri ve Singapur limanında demirli gemimize transfer. Pasaport 

ve check-in işlemlerinin ardından kabinlere yerleşme ve serbest zaman. Gemimiz Singapur limanından saat  

16.00 ‘da hareket edecek.  

 

GÜN LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 

4 Denizde - - - 

5 Ko Samui Tayland 08.00 17.00 

6 Bangkok (Laem Chabang) Tayland 07.00 19.00 

7 Denizde - - - 

8 Ho Chi Minh City (Phu My) Vietnam 07.00 18.00 

9 -10  Denizde - - - 

11 Hong Kong Çin 07.00 23.00 

12 Denizde - - - 

13 Taipei (Keelung) Tayvan 07.00 18.00 

14 Denizde - - - 

15 Busan Güney Kore 09.00 18.00 

16 Nagasaki Japonya 09.00 19.00 

17 Denizde - - - 
 

 

 

 

 

 

 

UZAKDOĞU’DA 

7 ÜLKE 



 

18. Gün ŞANGHAY  

05 Ocak 19 Yerel saat 07.00’da Şanghay limanına varış. Kahvaltı sonrası gemiden çıkış işlemleri ve otelimize 

transfer. Check-in ve odalara yerleşme sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak 

düzenleyeceği Shangai turuna katılabilirler. Bu turumuzda, Yeni Çin'in inanılmaz bir hızla gelişen şehri 

Şanghay’da 1882 yılında inşa edilmiş ve Burma’dan getirilmiş muhteşem yeşim taşından yapılmış Buda 

heykelinin de sergilendiği Yeşim Buda Tapınağı’nı, Mao dönemi kültür devrimden hasar görmeden kurtulmuş, 

modern şehrin içinde görenleri şaşırtan insan yapımı güzel gölleri ve yürüyüş yolları ile Yu Yuan Bahçelerini, 

nehir kıyısında Çin Halk Cumhuriyeti ilan edilmezden önce uluslararası şirketlerin Şanghay ofislerinin de 

bulunduğu Art Nuvo Bund bölgesini göreceğiz. Başta Çin’in meşhur yorganları olmak üzere ipek ürünlerinin 

üretildiği fabrikayı ziyaret edeceğiz ve Nanjing Caddesinde serbest zamanımızı değerlendireceğiz. Tur sonrası 

otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 

 

19. Gün ŞANGHAY - PEKİN 

06 Ocak 19 Kahvaltı sonrası otelden çıkış işlemleri ve havalimanına transfer. Yerel bir havayolu ile Pekin’e 

hareket. Pekin havalimanında bizleri bekleyen özel aracımız ile otelimize transfer. Arzu eden misafirlerimiz 

rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği ÇİN SEDDİ ve YAZLIK SARAY TURU na katılabilirler. Milattan önce 

5.yüzyılda yapımına başlanan, milattan sonra 16 yüzyıla kadar defalarca restore edilen ve kısmen tekrar inşa 

edilen 6000 kilometre uzunluğuyla dünyanın bu muhteşem duvarının resimlerini çekip üzerinde yürüyeceğiz. 

Dönüş yolculuğumuz sırasında Çin tarzı öğle yemeği yiyeceğiz. Çinlilerin, Fransızlardan öğrendiği ve 

günümüzde özellikle Pekin’de devam eden ‘cloisonne’ atölyesini ziyaret edeceğiz. Kentin en önemli yapılarından, 

18 yüzyılda suni bir göl kenarında İmparatorun rahat gelebilmesi için bir kanalla Yasak Şehre bağlanan ve göl 

kazısından çıkarılan toprakla da sarayın arkasına bir tepe oluşturulan Yazlık Sarayı gezeceğiz. Havalimanına 

gidiş öncesi kentin en önemli caddelerinden Wangfujing’de serbest vaktimiz olacak. Tur sonrası otelimize 

transfer. Geceleme otelimizde. 

 

20. Gün PEKİN 

07 Ocak 19 Kahvaltı sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği 

Pekin Şehir turuna katılabilirler. Bu turumuz esnasında, dünyanın en büyük meydanı olan Tian Anmen (40 hektar) 

meydanını ve daha sonra Ming (1368–1644) ile Qing Hanedanlığının (1644–1891) dönemlerinde 

24 imparatorunun yaşadığı ve adını beş yüzyıl boyunca sıradan vatandaşlara yasak olmasından almış olan Yasak 

Kenti gezeceğiz. Öğlen yemeğini bir Çin restoranında aldıktan sonra Cennet Tapınağını gezeceğiz. Bahçeleri en 

az kendisi kadar ilginç olan bu güzel tapınakta Çin İmparatoru yılın belirli günleri bizzat kendisi gelir ve iyi 

hasat için törenlere önderlik edermiş. Cennet tapınağının karşısındaki yerel bir Pazar yerinde serbest vakit 

geçirdikten sonra otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 

 

21. Gün PEKİN – SİNGAPUR 

08 Ocak 19 Kahvaltı sonrası otelden çıkış işlemleri ve havalimanına transfer. Check-in ve Pasaport kontrolleri 

sonrası Singapur Havayollarının, SQ 807 nolu seferi ile saat 16.40’da Singapur’a hareket. Yerel saat ile 23.20’da 

Singapur’a varış.  

 

22. Gün SİNGAPUR -  İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 

09 Ocak 19 Burada yapacağımız aktarma ile Singapur Havayollarının SQ 392 nolu seferi ile saat 01.50’de 

İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 08.25’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER  
* Singapur Havayolları ile İstanbul Atatürk Havalimanı – Singapur //  Pekin - Singapur - İstanbul Atatürk 

Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçak bileti 

* Singapur’da 1 Gece, 1. Sınıf otelde konaklama 

* Gemide 15 gece tam pansiyon konaklama 

* Şanghay’da 1. Sınıf otelde, 1 gece konaklama 

* Yerel bir havayolu ile Şanghay - Pekin arası ekonomi sınıfı uçak bileti 

* Pekin’de 1. Sınıf otelde, 2 gece konaklama 

* Programda belirtilen tüm transferler  
* Tecrübeli rehberlik hizmeti (Grup 20 kişi olduğu takdirde Türkçe rehberlik hizmeti verilecektir.) 
 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

* Gemideki tüm alkollü ve bazı alkolsüz içecekler 

* Kişisel harcamalar (Telefon, kuru temizleme v.s) 

* Gemi veya rehberiniz tarafından organize edilecek tüm ekstra turlar 

* Havalimanı & liman vergileri 

* Geminin servis personeli bahşişleri  

* Vize ücreti  

* Yurtdışı çıkış harcı  

 

TUR ÜCRETİ (Kişi Başı) 

İç Kabin 1899 Euro 

İç Kabin Single (Tek Kişi) Farkı 1099 Euro 

Kısıtlı Görüşlü Dış Kabin  1999 Euro 

Kısıtlı Görüşlü Dış Kabin Single (Tek Kişi) Farkı 1199 Euro 

Balkonlu Kabin 2399 Euro 

Balkonlu Kabin Single (Tek Kişi) Farkı 1599 Euro 

Suit Kabin Sorunuz 

     İLAVE ÜCRETLER (Kişi Başı) 

Liman Vergisi 480 Euro 

Havalimanı Vergisi & Seyahat Sağlık Sigortası 270 Euro 

Gemi Bahşişleri 200 USD Bu tutar gemide nakit veya kredi kartıyla ödenir. 

Vize Tek Girişli Çin Vizesi (150 Euro) ve Vietnam  

  (Vietnam Vizesi Gemide alınacaktır.) 

    Önemli Not: Yukarıdaki fiyatlar bilgi amaçlı olup, satış anında güncel fiyat listesi ile kontrol edilmelidir. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiktIWQnP3aAhVM46QKHY7UD6wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gazeteuzay.com/yasak-sehir-102321.html&psig=AOvVaw0zStUYaPDJXTQWbOeSteDg&ust=1526113000012048
https://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihhMO2nP3aAhVR_qQKHVohAysQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kariyer.net/ik-blog/yabanci-calisanlarin-ilk-tercihi-singapur/&psig=AOvVaw0WGOsqJJURlEuedxT9zOds&ust=1526113077313837


 

SAPPHIRE  PRINCESS 
Princess Cruise şirketinin en büyük gemilerinden birdir. 2004 yılında seferlerine başlamış ve 2600 yolcu 

kapasitelidir. Yaklaşık 740 balkonlu kabini mevcuttur. 310 m. boyunda olan dev gemi, Casinosu, muhteşem 

gösterilerin sergilendiği show salonu , disko ve barları ile tam bir yüzer tatil köyü niteliğindedir.  Bu teknoloji 

harikası gemide tam pansiyon konaklayacaksınız. Ayrıca içinde spor yapabileceğiniz gymnasium, masaj salonu, 

sauna ve güzellik salonu gibi aktivitelerin yer aldığı birçok bölüm geminizde mevcuttur. 

 

 

NOTLAR VE BİLMENİZ GEREKENLER;   

*Programda belirtilen saatler Singapur Havayolları ve Princess Cruise şirketlerinden alınmıştır. Saatlerde olabilecek 

herhangi bir değişiklikten Touristica sorumlu değildir. Dolayısıyla herhangi bir saat değişikliğinden ötürü Touristica 

programın içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde oynama yapabilir. 

*Uçak yolculuğu esnasında her yolcunun kabin içine 36 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x 56 cm (boy) ebatlarında bir 

parça eşya alma hakkı vardır. Bununla birlikte her yolcu uçağın bagajına vermek kaydıyla yanına 1 adet en fazla 20 

kilo olan valiz alabilme hakkına sahiptir.  

*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 bulundurmak 

zorundadırlar. 

*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 edenler yemeklerini geminin başka restoranlarında 

da alma hakkına sahiptirler. 

*Özellikle gemi seyahatiniz esnasında sizlere başkalarının telefon ile ulaşması son derece zordur. Geminin uydu 

sistemi ile görüşmeler sağlanabilir ancak dakikası yaklaşık 17 USD civarındadır. (Vergiler dahil). 

*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 kişi başına ortalama 300 USD’lik 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 alışveriş ve casino haricinde hiç bir yerde nakit para geçmemektedir. Tüm harcamalarınızı 

odalarınızdaki televizyonlardan öğrenebilirsiniz.  

*Gemiye içki sokmak kesinlikle yasaktır. 

*Gemi seyahatimizin başlangıcında grubumuzun tüm valizleri için belirli renklerde valiz etiketleri tahsis edilecektir. 

Bu etiketlerin eksiksiz doldurulması valizlerinizin kabinlerinize doğru olarak gelmesi açısından önemlidir.  

*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 uydu bağlantılı internet sisteminden faydalanabilirsiniz. Dakikası yaklaşık 1,5 USD civarındadır. 

*Geminin kalkış saatlerine kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Limanlarda gemimizin kalkış saatinden en geç 

30 dakika önce gemiye giriş yapılması gerekir. Aksi takdirde gemiye giriş yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumdan 

da Touristica 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. 

*Vize alımları için en az 15 iş günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Lütfen programa katılımınızı buna göre 

ayarlayınız. 

*Dünyada ki kredi krizi ve petrol üretimindeki azalmadan ötürü değişken petrol fiyatları vergilerde artışa neden 

olmaktadır. Newyork Borsasında petrol varil fiyatı 70 usd olduğu takdirde gemi şirketleri yakıt katkı payı talep 

etmektedir.Tüm uluslararası uçuş yapan IATA statüsündeki havayolları ve gemi şirketleri tarafından bu zamlar 

fuel surcharge adı altında belirtilir.. Günden güne değişen petrol varil fiyatları maalesef siz sayın yolcularımıza 

zamlı olarak yansıtılmaktadır. Havalimanı vergisi adı altında sizlerden tahsil edilen fuel surcharge adı altındaki 

fark tamamen havayollarına ödenen net rakamlardan ibarettir. Bu konuda Touristica’nın herhangi bir kazancı 

söz konusu değildir.  


