
 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
03.06.2022 Kiel ALMANYA - 20:00 
04.06.2022 Kopenhag DANİMARKA 10:00 18:00 
05.06.2022 DENİZDE SEYİR - - - 
06.06.2022 Hellesylt NORVEÇ 09:00 11:00 
06.06.2022 Geiranger NORVEÇ 13:00 18:00 
07.06.2022 Haugesund NORVEÇ 13:00 21:00 
08.06.2022 Stavanger NORVEÇ 08:00 18:00 
09.06.2022 DENİZDE SEYİR - - - 
10.06.2022 Kiel ALMANYA 08:00 - 

 

KATEGORİ 03.06.2022 
İÇ KABİN 999€ 

DIŞ KABİN 1199€ 
BALKONLU KLASİK KABİN 1399€ 

BALKONLU PREMİUM KABİN SORUNUZ 
TEK KİŞİ FARKI %80 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN SORUNUZ 
3. VE 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI ÇOCUK SORUNUZ 

HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ 420€ 

 
 

                                   



 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 İstanbul Yeni Havalimanı – Kiel - İstanbul Yeni Havalimanı ekonomi sınıfı uçuşlar.  
 COSTA DIADEMA gemisinde tercih edilen kabin kategorisinde 7 gece 8 gün tam pansiyon konaklama. 
 Havalimanı ve Liman vergileri.  
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferleri. 
 Tecrübeli Türkçe Tur Liderliği Hizmeti. 
 Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar. 
 Gemideki eğlence ve şovlar. 
 Fitness & Spor salonu kullanımı. 
 Seyahat güvence paketi (İptali kapsamaktadır.). 70 yaş üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır.(25€) 

Zorunlu seyahat sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır). 
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Servis ücretleri. Günlük kişi başı 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). 

 
İPTAL İADE ŞATLARI  

* 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 
 

 

GRUP UÇUŞ BİLGİLERİ 
03.06.2022 TK1661 IST HAM 07:25 – 09:40 
10.06.2022 TK1664 HAM IST 18:35 – 22:45 

 

01. GÜN İSTANBUL HAVALİMANI – HAMBURG - KIEL 
İstanbul Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, Türk Hava Yolları kontuarı önünde 04.30 da buluşma. Check-in, pasaport ve gümrük 
kontrollerinden sonra 07.25 de Türk Hava Yolları’nın TK 1661 nolu seferi ile Hamburg’a  hareket. Yerel saat ile 09.40 da 
Hamburg’a varış. Havalimanında bizleri bekleyen aracımız ile Kiel limanındaki gemimize transfer. Gümrük ve pasaport 
işlemlerinden sonra kabinlere yerleşme. Dinlenmek ve geminin aktivitelerinden yararlanmak için serbest zaman. Gemimiz saat 
20.00 itibari ile limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide 

 

02. GÜN KOPENHAG 
Gemimiz sabah saat 10.00'da Kopenhag limanına yanaşacak. Danimarka’nın başkenti Kopenhag, ülkenin en büyük adası olan 
Zealand’da bulunuyor. Şehrin merkezinde bulunan Amalienborg Sarayı, günümüzde hala kraliyet ailesinin ikamet ettiği yer olarak 
ünlü. Avrupa’nın yaşam standartları en yüksek şehri Kopenhag aynı zamanda çok renkli bir gece hayatına da sahiplik etmektedir. 
Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği “Kopenhag Şehir Turu” na katılabilirler. Dünyanın en iyi 
yaşanacak beş şehrinden biri olarak tanımlanan Kopenhag’ın içindeki gezimizde ilk olarak şehrin simgesi olan ‘Küçük Deniz Kızı’, 
Amelienborg, Chiristianborg ve Rosenbourg Sarayları, Gefion Çeşmesi, Tivoli Bahçeleri, Özerk Hippy Mahallesi ve ‘Chiristiana’ 
görülecek yerler arasındadır. Ardından 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. Tur sonrası gemimize 
dönüş. Gemimiz akşam 18:00'da 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 HELLESYLY/GEIRANGER 
Gemimiz saat 09.00’da Hellesylt’e yanaşacak.Şelaleleriyle, gölleriyle, karlı dağlarıyla mükemmel bir doğaya sahip olan Hellesylt, 
Norveç’in küçük bir köyü. Yaratıcı Henrik İbse’nin dramatik sanat eseri ''Brand'' bölgede görülmeye değer yapılardan biri. 
Genellikle yaz aylarında şehri ziyarete gelen turistlerin birçoğu, günün birinde buraya yerleşmeyi hayal ederek şehirden ayrılıyor. 
Batı Norveç kıyılarının en büyük fiyordlarından biri olan Geiranger ise, yemyeşil bir doğa içerisinde inanılmaz manzaralar 
göreceğiniz küçük bir kasaba. Fiyordları 2005 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne alınan şehir, her yıl ortalama 300,00 gemi 
turistini ağırlıyor Burada arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  “Hellesylt & Geiranger Turu” na katılabilirler. 
Storfjord’un sonundaki çatalda iki büyüleyici köy… İlk tanımı kuzeye giden posta rotası… Şimdilerde ise turizm merkezi… Gezimiz 
Geiranger’den başlayıp, Kartal Yolu’ nu takiple 1476 m yükseklikteki Dalsnibba dağını görebileceğimiz terasında ve Flydal seyir 
Platformundan göreceğiniz manzara ile büyüleneceksiniz. Zirveye çıkarken 180 derece açılı 10 virajlı yolda da ayrı bir heyecan 
yaşayacaksınız. Ayrıca Avrupa nın en derin gölü olan Hornindal Gölü görülecek ve Stryn adlı yerleşim beldesini göreceksiniz. 
Vadiye döndüğümüz de kalan zamanımızı değerlendirmek için Norveç ürünlerinin en kaliteli örneklerini bulabileceğiniz mağazalar 
sizi bekliyor. Gemimiz Geiranger limanından 18.00’da ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

05. GÜN HAUGESUND 
Gemimiz sabah saat 13.00’da Haugesund limanına yanaşacak. Her yıl Norveç Film Festivaline de ev sahipliği yapan, Norveç 
Denizinin kiyisinda, vahşi doğa ile çevrelenmiş bir liman kenti. Burada arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği 
ekstra “Haugesund Şehir Turu” na katılabilirler. Turumuz sırasında, panoramik turumuzu yaparak, Forresfjord'un tepesinde 
bulunan Arquebus Savaş Tarihi Müzesi'ne gideceğiz. 2.Dünya Savaşı sırasında yerel halkın yaşantısı ve topraklarını korumak için 
neler yaptıklarını belgeleri ve buluntuları ile 2000mlik bir fabrika binası üzerine kurulmuş olan müzede görebileceksiniz. Müze 
ziyaretinden sonra 227 m. yükseklikteki Haugesund ve çevresinin muhteşem manzarasını görebileceğiniz Steinfjellet manzara 
noktasına çıkacağız. Ardından, 1872 tarihli Haraldshaugen Anitini ziyaret edeceğiz. Anıt, Kral Harald'in 872 yılında Norveç 
Krallığı’nı birleştirdiği Harfstjord Savaşı’nın 1000 yıldönümü şerefine yapılmış. Şehir merkezinde vereceğimiz serbest zaman 
sonrasi gemiye dönüş. Gemimizin akşam saat 21.00’da Haugesund limanından ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

06. GÜN STAVANGER 
Stavanger varış saat 08.00. Burada arzu edenler rehberlerinin düzenleyeceği ektra tura katılabilirler. Stavanger kentindeki 
turumuz iki kısımdan oluşacak. İlk bölümde Kuzey Denizi petrolünün merkezi olan Norveç’in en zengin kentini yaya olarak hep 
birlikte geziyoruz. Daha sonra yaklaşık 2,5 saat sürecek 42km lik Lysefjord’da (Hafif fiyord )  yapacağımız tekne turuyla geçirmeyi 
planlamaktayız. Birçoklarına göre Norveç’in en güzel ve kendine has bu fiyordun en çarpıcı noktası denizden 600m yüksekliğindeki 
Pulpit Rock ( Vaaz Kayası ) adı verilen monoblok granit kayadır. Her ne kadar kayanın üç bir yanından gözle görülebilen büyük 
çatlağın her an denize düşebilme görüntüsü verse de muhtemelen bu doğa olayının gerçekleşmesi için binlerce yıl daha 
gerekecektir. Gemimizin hareketi saat 18.00. Akşam yemegi 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 KIEL – HAMBURG – İSTANBUL HAVALİMANI 
Sabah saat 08.00’da Kiel’e varış. Kahvaltımızın ardından çıkış işlemlerimizi gerçekleştirip gemiden ayrılıyoruz ve 
Hamburg  havaalanına gitmek isteyen misafirlerimize transfer sağlıyoruz. Arzu eden misafirlerimiz ile de rehberimiz ekstra 
Hamburg turu gerçekleştirip havaalanına geçiş sağlıyor. Check in ve pasaport işlemlerinden sonra TK 1664 sefer sayılı Türk Hava 
Yolları uçağı ile saat 18.35'de İstanbul'a hareket ediyoruz. Yerel saat ile 22.45 da İstanbul'a varış. Turumuzun sonu. 

 

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER METNİNİ ACENTENİZDEN İSTEYİNİZ 
 


