
 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
08.04.2023 MARSİLYA FRANSA 08:00 18:00 
09.04.2023 SAVONA  İTALYA - 16:30 
10.04.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
11.04.2023 VALENSİYA İSPANYA 09:00 18:00 
12.04.2023 DENİZDE SEYİR - - - 13.04.2023 
14.04.2023 ARRECIFE KANARYA ADALARI 08:00 20:00 
15.04.2023 ST. CRUZ DE TENERİFE KANARYA ADALARI 08:00 17:00 
16.04.2023 FUNCHAL MADEIRA ADALARI 09:00 18:00 
17.04.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
18.04.2023 LİZBON PORTEKİZ 07:00 16:00 
19.04.2023 CADIZ İSPANYA 10:00 20:00 
20.04.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
21.04.2023 BARSELONA İSPANYA 09:00 18:00 
22.04.2023 MARSLYA FRANSA 08:00 - 

 

 

KATEGORİ 08.04.2023 
İÇ KABİN 1499€ 

DIŞ KABİN 1749€ 
BALKONLU KLASİK KABİN 1899€ 

TEK KİŞİ FARKI %80 
3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN SORUNUZ 

3. VE 4. KİŞİ ÇOCUK (2 – 17 YAŞ ARASI) 799€ 
3. – 4. KİŞİ BEBEK(0-2 YAŞA KADAR) YALNIZCA VERGİ ÖDER 



HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ 490€ 
FİYATLAR 2 KİŞİLİK KABİNLERDE KİŞİ BAŞI FİYATLARDIR. 

GRUP KODU ALTINDA BULUNAN KABİNLER NUMARASIZ OLARAK KONFİRME EDİLİR.  
KABİN NUMARALARI BİLETLENME ESNASINDA BELLİ OLMAKTADIR. 

TRIPLE VE QUAD KABİN KATEGORİLERİNDE 1. VE 2. KİŞİ İÇİN KİŞİ BAŞI ÜCRET DEĞİŞEBİLMEKTEDİR. 
SATIN ALIM YAPMADAN ÖNCE FİYATLARI KONTROL ETMENİZİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ. 

                                FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı – Marsilya - İstanbul Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçuşlar.  
 COSTA DIADEMA gemisinde tercih edilen kabin kategorisinde 14 gece 15 gün tam pansiyon konaklama. 
 Havalimanı ve Liman vergileri.  
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferleri. 
 Grubun min. 25 kişi olması durumunda Tecrübeli Türkçe Tur Liderliği Hizmeti. 
 Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar. 
 Gemideki eğlence ve şovlar. 
 Fitness & Spor salonu kullanımı. 
 Zorunlu seyahat sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır). 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 Servis ücretleri. Günlük kişi başı yaklaşık 11€ gemide ödenir.  
 Gemi veya rehberiniz tarafından organize edilecek tüm ekstra turlar. 
 Sağlık hizmetleri. / Kişisel Harcamalar. 
 Gemideki tüm içecekler. 
 İç hat bağlantı uçuşları. 
 Gerekli vize ücreti. 
 Yurtdışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz). 
 Seyahat güvence paketi (İptali kapsamaktadır.) (40€). 70 yaş ve üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır. 

İPTAL İADE ŞARTLARI 
* TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANMAKTADIR* 

Rezervasyon itibari ile; 180 gün kalaya kadar kişi başı %10 / 179-150 gün %15/ 149-120 gün %25 / 119-90 gün %30  
/ 89-60 gün %50 / 59-45 gün %60 / 44-30 gün %75 / 29-10 Gün %90 / 9 günden az %100 

 

COSTA DIADEMA İLE AKDENİZ & KANARYA ADALARI & 
PORTEKİZ TUR PROGRAMI 

1.GÜN İSTANBUL HAVALİMANI – MARSİLYA 
İstanbul Havalimanı Dış hatlar terminali saat  05:00'da buluşmamızın ardından check-in işlemlerimizi yapıyoruz ve TK 1365 sefer 
sayılı uçak ile saat 08.30’da hareket ediyoruz. Marsilya'ya yerel saat ile saat 08.30'da varışımızın ardından Marsilya Limanı'na 
gemimize transfer. Check in işlemleri, kabinlere yerleşme ve gemimizin hareketi saat 18.00.  
2.GÜN SAVONA 
Gemimiz sabah saat 08.00’de Marsilya limanına varıyor. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman.  Rehberinizin düzenleyeceği ekstra turunuzda siz de sahil boyunca bölgenin en güzel manzaralı kasabalarından geçerek 
Santa Margherita Ligure'ye varacağız. Buradan bineceğimiz tekne ile Liguria bölgesinin en ünlü koyu, şarkılara konu olan 
Portofino'ya varacağız. Burada vereceğimiz serbest zamanın ardından Cenova'ya gideceğiz. Cenevizlerden kalma bu tarihi şehir 
sizleri çok şaşırtacak. Muhteşem konaklar, sokaklar, meydanlar ve tarihi mekanlar içinde gezdikten sonra alışveriş için vaktimiz 
olacak. Geminin hareket saati 16.30. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
03. GÜN DENİZDE SEYİR 
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok 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 VALENSİYA 
Gemimiz saat 09.00’de Valensiya limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
İspanya'nın üçüncü büyük şehri ve Costa del Azahar'da bir endüstri merkezi. 2006 tahminlerine göre şehir merkezi nüfusu 
808.000. Metropolitan alan nüfusu ise 1.807.396. Valencia, Romalılar tarafından kurulmuş ve birçok farklı kültüre ev sahipliği 
yapmış. Bölgeye Romalılar, Vizigotlar, Berberiler ve Aragonlar göç ederek şehri ekonomik ve kültürel olarak zenginleştirmişler. 
Dileyen misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği “Valensiya Şehir Turu” na katılabilirler. Turumuza ilk olarak Calatrava’nın 
yaratmış olduğu Sanat ve Bilim şehrini ziyaretimiz ile başlayacağız. Kurumuş nehir yatağı üzerine kurulmuş olan ve modern 
müzelerin, tiyatro ve opera binalarının bulunduğu park alanı üzerinde gezimizin ardından aracımız ile panoramik şehir turuna 
başlayarak sırasıyla La Lonja, El Cid, Katedral, Micalet ve Bakire Meydanı ziyaret edilecek. Sonrasında eski şehir merkezinde 



yapacağımız yürüyüş turu ve serbest zaman ardından gemiye geri dönüş. Gemimizin hareketi saat 18.00. Akşam yemeği ve 
geceleme gemide. 
05. – 06. GÜN DENİZDE SEYİR 
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok 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. 
07.GÜN ARRECIFE/KANARYA ADALARI 
Gemimiz sabah saat 08.00’de Arrecife limanına yanaşacak. Sabah kahvaltısı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Kanarya Adaları'ndan Lanzarote'de bulunan kıyı kenti Arrecife, denizci geçmişi ile harmanlanmış canlı bir yerleşim bölgesi. 
Bir zamanlar Atlantik'in Venedik'i olarak anılan şehir; sahil gezinti parkurları, parkları ve ilgi çekici bir mimariye sahip. Kanarya 
Adaları arasında yüzölçümü açısından 5. büyük ada olan Arrecife güzel bir yaz tatili için ideal. Arzu eden misafirlerimiz 
rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Arrecife Şehir Turu” na katılabilirler. Kanarya adalarının Lanzarote adasının doğusunda yer 
alan Arrecife 1852 yılında başkent olarak kurulmuştur. Arrecife ismi, korsan saldırılarından korunmak için kullandıkları siyah 
volkanik kayalardan gelmektedir. Rehberimiz ile bölgeyi tanımak için zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Geminin hareket saati 
20.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
08.GÜN ST. CRUZ DE TENERIFE/KANARYA ADALARI 
Gemimiz sabah saat 08.00’da St.Cruz de Tenerife limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için 
serbest zaman. Santa Cruz de Tenerife İspanya'nın Kanarya Adaları Özerk Bölgesi'nin Las Palmas de Gran Canaria şehri ile birlikte 
eş-başkentidir. Ayrıca Santa Cruz de Tenerife İli'nin de en büyük kenti ve başkentidir. Şehir Tenerife adasını en önemli yerleşim 
merkezidir. Kanarya Adaları’nın gözbebeği olan ada, İspanya’nın turizm gelirleri sıralamasında ilk sıralarda yer alan bir tatil durağı. 
Plajları, mekânları, doğası ve sıcakkanlı insanlarıyla keşfedilmesi ve yaşanması gereken bir maceranın diğer adıdır. Arzu eden 
misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra  “St.Cruz de Tenerife Şehir Turu” ile bu güzel adayı tanıma fırsatı bulacaklardır. 
Kanarya Takımadaları'nın en büyüğü Tenerif; her gezgine keyif verecek büyüye sahip. Gezimiz güneydeki Santa Cruz Limanı'ndan 
başlayıp, Esperanza ormanları ile çevrili 3781 metre yülseklikteki Teide Yanardağı'nın çevresindeki yeşil vadiler arasından Orotava 
Köyü'ne ve barındırdığı muhteşem Balkonlu İspanyol Evleri'ne uğrayıp Afro-Okyanus kültürünün size sunduğu otantik hediyelikler 
arasında kaybolmak isteyeceksiniz. Gezimizin devamında bir başka alışveriş ve keyif cenneti olan adanın kuzey sahillerindeki 
Puerta de la Cruz'da gönlünüzce serbest zamanınızı değerlendirmeniz için zamanınız olacak.  
Gemimizin hareket saati 17.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
09.GÜN FUNCHAL 
Gemimiz sabah saat 08.00’da Funchal limanına yanaşacak. Burada arzu edenler rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Funchal 
Şehir Turu” na katılabilirler. Funchal, Portekiz'in Madeira Özerk Bölgesi'nde Madeira Adası'nda yer alıyor. Subtropikal iklime sahip 
olan şehirde yıl boyunca hemen hemen aynı sıcaklık değerleri görülüyor. Parkları, meydanları, insanları, mağazaları ile oldukça 
kozmopolit bir şehir olduğu söylenebilir. Doğanın cömert elini esirgemeden yarattığı Funchal'ı keşif gezimizde, vadiyi nefes kesici 
manzaralar arasından teleferikle geçip 660 metre yüksekteki Monte Kilisesi ve çevresindeki bahçeleri ile görüp, yüzlerce yıllık 
gelenek sepet ile aşağı kayıp (Toboggan Arabaları her yaş grubuna uygun olmadığı için araç ücreti olan 15.-€ aracı kullanacaklar 
tarafından ayrıca rehbere ödenecektir.) daha sonra otobüsümüzle 1200 metre yüksekteki Eire Do Serrado'ya vardığımızda 
ormanlar ile çevrili, Rahibeler Vadisini kuşbakışı seyredip keyifle alışveriz yapabileceğiz. Bu tepedeki serbest zamandan sonra 
aşağıya doğru inerken adayı panoramik seyredebileceğiniz Eire do Barcelo'da mola vereceğiz. Ardından Avrupa’nın en derin 
uçurumlarından birisi olan Cabo de Girao’yu ziyaret edeceğiz. Gemiye dönmeden önce şehir merkezinde serbest zaman 
vereceğiz.  
Gemimizin hareketi saat 17.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
10.GÜN DENİZDE SEYİR 
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok 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. 
11.GÜN LİZBON 
Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. Gemimiz öğleden sonra saat 07.00’da Lizbon limanına 
yanaşacak. İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulmuş olan Portekiz’in en büyük şehri Lizbon, aynı zamanda Avrupa'nın en renkli 
başkentlerinden birisi olma özelliğine de sahip. Tejo Nehri’nin oluşturduğu haliç üzerine kurulu olan şehir, Atlantik Okyanusu 
kıyısında yer alıyor. Kent aynı zamanda "sürprizler şehri" olarak da anılıyor.  Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği 
ekstra “Lizbon Şehir Turu”na katılabilirler. Avrupa’nın en renkli başkentlerinden biri olan Lizbon’daki gezimize her ikisi de 
UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Belem semtindeki Jerónimos Manastırı ve okyanus kıyısındaki Belem Kapısı ile 
başlıyoruz. Ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Baixa denilen eski kent merkezinde yürüyerek gezimizde; uzak 
kolonilerden gelen gemilerin yüklerini boşalttığı eski ticaret meydanı Praça do Comércio, Rua Augusta caddesi, Praça dos 
Restauradores meydanı görülecek yerler arasındadır. Gemimiz saat 16:00’da hareket ediyor. Akşam yemeği ve geceleme 
gemide. 



 

12.GÜN CADİZ 
Gemimiz sabah saat 10.00’de Cadiz limanına yanaşacak. Sabah Kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman.  
Endülüs Bölgesi’nin sanat, kültür ve ekonomi merkezi olan Sevilla'da Avrupa'nın üçüncü büyük katedrali bulunuyor. Sevilla ayrıca 
İspanya'nın Flâmenko merkezi olarak da kabul ediliyor. Burada arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği “Sevilla & 
Cadiz Turu” na katılabilirler. Cadiz’e yanaşmamız sonrasında Güney İspanya’nın en önemli kenti olan Sevilla’ya gidiyoruz. Burada 
yapacağımız panoramik şehir tanıtım turu ile; Muvahhitler döneminden kalma eski Ulu Camii’nin yerine 15. yy da inşa edilmeye 
başlanan katedral, Arap gotik ve Rönesans tarzı sarayların yan yana yükseldiği krallık malikanesi Alkazar, Altın Kule denilen 13. yy 
dan kalma kale, birçok ortaçağ kilisesi, 51. Paula rahibeler Manastırı, Belediye Sarayı görülecek yerler arasındadır. Daha sonra 
Cadiz’e dönüş ve şehri tanıtan kısa bir tur yaptıktan sonra gemimize varış. Gemimizin hareketi saat 20.00. Akşam yemeği ve 
geceleme gemide. 
13.GÜN DENİZDE SEYİR 
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok 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. 
14.GÜN BARCELONA 
Gemimiz sabah saat 09.00’da Barceona limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Barcelona Şehir Turu” na katılabilirler. Limandan özel 
aracımız ile Avrupa’nın en güzel metropollerinden biri olan Barcelona'da şehir turumuza başlıyoruz. Şehir turumuz esnasında La 
Rambla Caddesi, Kristoforo Colombo Anıtı, Maremagnum Suni Limanı, Barceloneta Plajı, Olimpiyat bölgesi ve limanı, Catalunya 
Meydanı, Gaudi’nin evlerinin bir sokak müzesine dönüştürdüğü Paseu de Gracia caddesi ve en temel  eseri  Sagrada Familia 
göreceğimiz yerler arasında. Turumuz esnasında Montjuic tepesine çıkıp manzara fotoğrafları çekeceğiz. Alışveriş için serbest 
zamanın ardından gemimize geri döneceğiz. 
Geminin hareket saati 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
15.GÜN MARSİLYA – İSTANBUL HAVALİMANI 
Gemimiz saat 08.00’de Marsilya limanına yanaşacaktır. Gemi çıkış işlemlerimizin ardından gemiden ayrılıyoruz. Bizi bekleyen 
araçlarımız ile Marsilya Havaalanına hareket ediyoruz. Check-in işlemlerimizin ardından Türk Hava Yollarının TK 1368 sefer sayılı 
uçağı ile saat 18.10'da İstanbul'a hareket ediyoruz. Yerel saat ile 22.25'de İstanbul Havalimanına varış. Turumuzun sonu. 

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER METNİNİ ACENTENİZDEN İSTEYİNİZ 
 


