
 

 

DELÜKS GEMİ TÜM İÇECEKLER DÂHİL 

 

 

 

1.Gün İSTANBUL – HONFLEUR             

04.30 Atatürk Havalimanında Cruisera standında buluşma 
06.55 Türk Hava Yolları’nın TK1821 sefer sayılı uçuş ile Paris’e hareket. 
09.35 Paris’e varış. Gümrük işlemlerinden sonra Honfleur kentine hareket. Yolculuğumuz yaklaşık 2,5 saat 

sürmektedir. Gemiye varışın ardından kabinlere yerleşme. Akşam mürettebat ile tanışma ve Hoş geldin 
Kokteyl. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

2.Gün HONFLEUR – DUCLAIR             

Gemide kahvaltının ardından isteğe bağlı düzenlenen turlara katılabilirsiniz.  
Honfleur ve Balıkçı Limanı Turu (Ekstra) Dar, göz alıcı caddeleri, eski evleri, süslü çatıları ve Fransa'nın en büyük 
ahşap kilisesi olan Saint Catherine Kilisesi'ni (15- 16. yüzyıl) keşfedeceksiniz.  
Öğleden sonra, “Côte Fleurie,” (Çiçekli sahil), Trouville ve Deauville’e isteğe bağlı gezi (Ekstra). Bu turlar 
sırasında Calvados'da yer alan meşhur içki imalathanesini ziyaret edeceğiz. Gemiye dönüş. 
Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 

M/S RENOIR II 5* gemisi ile Tur Başlama:  07.05.2018 

6 Gece- 7 Gün Tur Bitiş:  13.05.2018 

FİYATLARIMIZ  € (EURO) CİNSİNDEN OLUP KİŞİ BAŞINADIR 

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

Standart Ana Güverte 1.890 € 1.790 € 

Standart Üst Güverte  1.990 € 1.890 € 

İki Kişilik Kabinde Tek Kişi Farkı 790 € 690 € 

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

   SEN NEHRİ VE NORMANDİYA TURU 2018 

Côte Fleurie Plajlarından Paris'e Yolculuk 



 

 

3.Gün DUCLAIR- ROUEN             

Gemide kahvaltının ardından Saint-Wandrille (Dış Tarafı) manastırı ile birlikte göreceğimiz rehberli “Route des 
Abbayes” (Manastır gezisi)  turu. (Extra) Daha sonra Fransa’da bulunabilecek en güzel manastırlardan birinin 
kalıntılarının bulunduğu Jumièges gezisi.  Rouen’e doğru yola çıkıyoruz. Bölgeye has birkaç şirin köyün 
yakınında sarp kayalıklardan oluşan bir manzara içerisinden seyahat edeceksiniz. Öğleden sonra serbest zaman. 
Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

4.Gün ROUEN- VERNON             

Gemide kahvaltı. Sabah saatlerinde kireç oluşmuş doğa manzarasının içinde seyrin keyfini çıkarınız. Öğle 
yemeğinin ardından Rouen’e varıyoruz.  

Burada isteğe bağlı Rouen Turu’na katılabilirsiniz (Extra) Rehberli şehir turumuzda katedral ve şehrin tarihi çevresi 
ve 1431 yılında Joan of Arc’ın canlı canlı yakıldığı Vieux Marche’i göreceğiz. Turdan sonra gemimize dönüş. 

Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 

5.Gün VERNON- PARİS              

Gemide kahvaltı. Bugün ise muhteşem manzara şöleni var. Sein Nehir kıyılarının altındaki muhteşem köy evlerini  
görebileceğiz. Mantes-la-Jolie e doğru devam edeceğiz. 

Dileyen misafirler Versailles Sarayı rehberli turuna katılabilir (Extra).   
Dileyen misafirler ise bisikletle Versay Bahçelerinde tur yapabilir (Extra). 
Poissy'de gemiye döneceğiz. Öğleden sonra La Defense'in ticaret bölgesinin etkileyici beton ve cam binaların 
arasından geçeceğiz.  
Akşam saatlerinde Paris’e varış. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

6.Gün PARİS               

Gemide kahvaltı. Kahvaltı sonrasında isteğe bağlı düzenlenecek turlar ile şehri keşfedebilirsiniz. Paris panoramik 
şehir turu ile şehrin efsanevi yerlerini keşfediyoruz (Extra). Eiffel Kulesi, Notre Dame, Arc de Triomphe ve Champs-
Elysees.  Dileyen misafirlerimiz ise, Sein kıyılarını ve Paris köprülerini keşfedebilir. (Extra) Quai de Grenelle'den 
Sein kıyılarında gezintiye çıkabilirler. Öğleden sonra serbest zaman. 
Akşam yemeği ve geceleme gemide. Nehir üzerinde Paris’in muhteşem gece manzarasını seyir halinde gezinti. (Su 
seviyesine bağlı olarak yapılacaktır) 
 
 

7.Gün PARİS- İSTANBUL             

Gemide kahvaltı.  
10.00 Gemiden ayrılış ve serbest zaman. 
12.00 Havalimanına transfer. 
19.40 Türk Hava Yollarının TK1828 sefer sayılı uçuşu ile İstanbul’a hareket. 
00.01 İstanbul’a varış. 
 

 

 

 



 

 
 
 

FİYATLARA DÂHİL OLAN HİZMETLER          

• THY ile gidiş-dönüş ekonomi sınıf uçak bileti 

• M/S Renoir gemisinde 6 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 

• 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) 

• Seyahat Sağlık Sigortası (Mesleki Sorumluluk Sigortası)  

• Salon ve barda ücretsiz 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. 

• 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. Yeterli sayı oluşmadığı takdirde tur 
gerçekleşmeyebilir. 

• 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. 

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

• 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. 

• 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. 
 

 
 

 


