
 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
16.05.2022 BERGAMO/SAVONA İTALYA - 17:00 
17.05.2022 MARSİLYA FRANSA 08:00 17:00 
18.05.2022 BARSELONA İSPANYA 07:00 15:00 
19.05.2022 DENİZDE SEYİR - - - 
20.05.2022 LİZBON PORTEKİZ 12:00 18:00 
21.05.2022 VİGO İSPANYA 11:00 17:00 
22.05.2022 DENİZDE SEYİR - - - 
23.05.2022 LE HAVRE/PARİS FRANSA 08:00 19:00 
24.05.2022 AMSTERDAM HOLLANDA 12:00 18:00 
25.05.2022 DENİZDE SEYİR - - - 
26.05.2022 DENİZDE SEYİR - - - 
27.05.2022 STOCKHOLM İSVEÇ 12:00 - 
28.05.2022 STOCKHOLM İSVEÇ - - 

 

 

 



 

KATEGORİ 16 MAYIS 2022 
İÇ KABİN 799€ 

DIŞ KABİN 949€ 
BALKONLU KABİN  1149€ 

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

3. VE 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI ÇOCUK SORUNUZ 
HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ (FİYATA DAHİLDİR) 490€ 

 

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

 Pegasus Hava Yolları ile Sabiha Gökçen Havalimanı – Bergamo / Stockholm – Sabiha Gökçen Havalimanı arası ekonomi 
sınıfı uçuşlar.  

 COSTA FAVOLOSA gemisinde tercih edilen kabin kategorisinde 12 gece 13 gün tam pansiyon konaklama. 
 Havalimanı ve Liman vergileri.  
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferleri. 
 Grubun 25 pax ve üzeri 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 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.). 70 yaş üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır.(30€) 

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 

 
 

UÇUŞ BİLGİLERİ 

16.05.2022 PC1211 SAW BGY 08:40 10:35  

28.05.2022 PC1282 ARN SAW 16:15 20:25 

 

COSTA FAVOLOSA TUR PROGRAMI TASLAĞI 
 

01.GÜN SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI – BERGAMO - SAVONA 
 

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış hatlar terminalinde saat 05.00'da buluşmamızın ardından check-in işlemlerimizi yapıyoruz ve PC 
1211 sefer sayılı uçak ile saat 08.40’da hareket ediyoruz. Bergamo’ya yerel saat ile saat 10.40’da varışımızın ardından gemimize 
transfer. Gemiye varışımız ardından Check-in işlemleri ve kabinlere yerleşmemizin ardından serbest zaman. Gemimizin hareketi 
saat 17.00. 



02. GÜN MARSİLYA 
 

Gemimiz sabah saat 08.00’de Marsilya’ya varıyor. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman.  
Avrupa’da en büyük kara alanına sahip olan Fransa’nın 2. en büyük şehri Marsilya, Provence’ın sınırları içinde yer alıyor. Bazıları 
şehrin merkezi olarak, St. Charles Garı’nı bazıları ise Le Vieux-Port denilen eski limanı kabul ediyor. Şehir merkezine 30 km 
uzaklıktaki Marsilya Havaalanı’ndan her 20 dakikada bir hareket eden otobüsler, yolcuları Saint Charles Garı’na getiriyor. Burada 
arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Marsilya Panoramik Şehir Turu & Aix En Provance” turuna 
katılabilirler. Bu günkü turumuzda rehberimizle buluştuktan sonra ilk önce Marsilya’ya 40 dakika mesafede bulunan Aix en 
Provence’a gideceğiz. Fransa'nın güneyinde Marsilya'ya 25 km uzaklıktaki tarihi ve kültürel bir şehir olan Provence, Arnavut 
kaldırımlı daracık sokakları ile Beyoğlu'nu anımsatıyor. Yat limanları ve çiçekli tepeleriyle, Fransa'nın başka hiçbir bölgesine 
benzemez. Romanesk ön cephesi ve üstü kapalı kemerli yolu ile XII. Yüzyıldan kalma meşhur St. Saviour’s Katedrali ile başlayacak. 
Daha sora şehrin eski bölgesinde yapacağımız keyifli yürüyüş sırasında burada bulunan antik hanları ve 17. Yy’da Kardinal 
Mazarino’nun kardeşi tarafından tasarlanmış olan Mazarino semtini göreceksiniz. Kısa bize molanın ardından önemli bir denizcilik 
şehri olan Marsilya’ya geride döneceğiz. İlk olarak yüksek bir tepenin üzerinde bulunan “Notre Dame de la Garde Kathedrali”ni 
ziyaret ederek başlayacağız. Bu ziyaret ardından Longchamps Çeşmesi, Saint Charles tren garı, eski şehir, Hotel de Ville ve yat 
limanı bölgesi görülecek yerlerden bazıları. Daha sonra şehir merkezinde serbest vaktimizin ardından gemimize döneceğiz. 
Geminin hareketi saat 17.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

03. GÜN BARSELONA 
 

Gemimiz sabah saat 07.00’da Barcelona limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Barcelona Şehir Turu” na katılabilirler. Avrupa’nın en 
güzel metropollerinden biri olan Barcelona’daki şehir turumuz, limanda bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile başlayacak. La 
Rambla Caddesi, Cristoforo 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 hareketi saat 15.00. Akşam yemeği ve geceleme 
gemide. 

 

04. 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. 

 

05.GÜN LİZBON 
 

Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. Gemimiz öğleden sonra saat 12.00’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. Geminin hareket saati 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

06.GÜN VİGO 
 

Gemimiz saat 11.00’da Vigo limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman.  
Burada arzu edenler rehberlerinin düzenleyeceği ekstra Vigo & Bayona şehir turuna katılabilirler. Bu turumuzda ilk olarak 
Monte Castro’ya giderek şehrin muhteşem bir fotoğrafını çekeceğiz. Daha sonra İspanya Portekiz sınırında yer alan La 
Guardia’ya oradan da Bayona’ya gideceğiz. Galicia bölgesinin en tarihi şehirlerinden olan bu ortaçağ bölgesinde yapacağımız 
turdan sonra Vigo’ya geri dönüş. Gemimizin hareket saati 17:00 olacak. 

 

 



07. 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. 

 

08. GÜN LE HAVRE/PARİS 
 

Gemimiz sabah saat 08.00’de Le Havre limanı'na yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Fransa'nın kuzeybatısında, Sen Nehri halicinde sağ yakada kurulu kent. Bölgenin en kalabalık merkezidir. İdari olarak 
Seine-Maritime ilinde, Haute-Normandie bölgesinde yer alan bir komündür. Transatlantik geçişi yapan Fransız denizcilerin 
uğradığı bir limandı. Le Havre aynı zamanda "La Porte Océane" (okyanus kapısı) olarak da bilinir. Normandiya'nın Rouen'den 
önceki en büyük şehriydi. Aynı zamanda Fransa'daki ilk büyük ihracat kapısıydı. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra 
olarak düzenleyeceği “Paris Şehir Turu”na katılabilirler. Paris şehir turunda; Louvre Notre Dame Kilisesi, Opera Binası, Concorde, 
Vendome ve Trocadero Meydanları, Madeleine Kilisesi, Champs Elysees,Chaillot Sarayı, Eiffel Kulesi, Askeri Akademi, 
Napolyon’un Mozolesi ve Millet Meclisi Binası görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası gemimize dönüş. Gemimiz akşam 
19.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

09. GÜN AMSTERDAM 
 

Sabah saat 12.00’da Amsterdam’a varış. Kahvaltımızın ardından Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak 
düzenleyeceği “Amsterdam Şehir Turu” na katılabilirler. Amstel  Irmağı’nın deltasında, sulak bir bölgede balıkçı köyü olarak 
kurulan şehir yaklaşık 350 yıldır denizi ve toprağı ıslah, su baskınlarına karşı yapılan setlerle doğaya karşı bir mücadele içinde. 
Çağımızın tehlikesi global ısınmaya karşı  halada bu savaşı yeni teknolojilerle  sürdüren Hollanda; aynı zamanda mükemmel 
şehirciliğin dünyadaki ender örneklerinden. Gezimizde; Dam Meydanı, Yeni kilise, Belediye Sarayı , kırmızı fener mahallesi , 
çiçek pazarı, 18.ci Yüzyılda zengin tacirlerin evlerini yapmayı tercih ettikleri ‘’ Golden Circus’’ (Altın Çember), ve dünyanın çok 
önemli   üç müzesini üstünde barındıran  Müzeler Plarformu  at nalı planı ile düzenlenmiş bu  özel şehirde göreceklerimiz 
arasında.Tur sonrası gemiye geri dönüş. Gemimizin hareketi saat 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

10 - 11 . 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. 

 

12 . GÜN STOCKHOLM 
 

Gemimiz sabah saat 12:00'da Stockholm limanına yanaşacak. İsveç'in başkenti ve en büyük şehri olan Stokholm, "Su 
üzerindeki güzel" olarak adlandırılıyor. Kuzeyin Venedik'i olarak da bilinen şehir 57 köprü ile birbirine bağlı olan 14 ada üzerine 
kurulmuş. Şehir, 13. yüzyıldan kalan eski bölüm ve modern mimarinin örneklerini taşıyan yeni bölümlerden oluşuyor. Burada 
arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği "Stockholm Şehir Turu & Vasa Müzesi Turu" na katılabilirler. Bu tur 
esnasında Aristokrat Başkenti ve Baltık Denizi ile Malaran Gölü’nün buluştuğu Gamla Stan’ı panoromik olarak Fjölgatan 
tepesi’nden seyirden sonra adaya geçiyoruz. Kraliyet Sarayı, Katedral ve eski şehir Gamla Stan’ın Stroget Meydanı ve 
çevresindeki otantik sokakları arasında dolaştıktan sonra Parlamento, Belediye Sarayı, Kültür Parkı gibi diğer adalar arasındaki 
gezimizden sonra 17 yy da ilk seferinde batan muhteşem savaş gemisi Vasa’yı barındıran Vasa müzesini gezeceğiz. Serbest 
zamanımızı göz kamaştıran vitrinlerle dolu bulvarları gezerek, alışveriş yaparak veya Kral Bahçeleri’ndeki kafelerde İsveçlilerle 
birlikte (varsa) güneşin tadını çıkartabilirsiniz. Tur sonrası limana geri dönüş. Gemimiz bu gece limanda demirleyecek. Akşam 
yemeği ve geceleme gemide. 

 

 

 

 



13. GÜN STOCKHOLM – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 
 

Sabah kahvaltının ardından gemiden çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve limanda bizleri bekleyen özel aracımız ile 
havalimanına transfer. Uçuş saatinin akşam saatlerine denk gelmesi sebebiyle, arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra 
düzenleyeceği “Drotthingholm Saray Bahçesi & Uppsala & Sigtuna Eski Şehir Turu “na katılabilirler. İsveç kraliyet ailesinin 
özel konutu olan., Lovön adasında yer alan, 16. yüzyılın sonlarında inşa edilen Drottningholm kraliyet sarayına hareket 
edeceğiz. Sarayı çevreleyen parklar ve bahçeler, sarayı her yıl ziyaret eden turistlerin gözde mekânları arasındadır. 1950'li ve 
1960'lı yıllarda 6. Adolf Gustaf'ın girişimleriyle restore edilen, arazinin kuzeyinde yer alan İngiliz bahçesi ve 3. Gustav tarafından 
İtalya'dan alınan bu bahçedeki antik taş heykeller sizi büyüleyecek. 
Ardından, Stockholm’un 80 km kuzeyindeki Uppsala’ya hareket ediyoruz. Ingmar Bergman’ın doğduğu şehir olan  Uppsala, 
Ortaçağ yazarı Bremenli Adam'a göre tarihte pagan merkezlerinden biridir.  İlk durağımız Gotik tarzda inşa edilmiş, kuleleri 118 
metreden fazla olan, eski Vıkıng Kralları’nın gömüldüğü, Kuzey Avrupa'daki en büyük katedrallerden biri olan Uppsala Katedrali. 
Daha sonra 16. yüzyılda inşa edilen Uppsala Kalesi’ni göreceğiz. Avrupa'daki saygın eğitim kurumları arasında yer alan,  1477 
yılında açılan ülkenin ilk üniversitesi olan Uppsala Üniversitesi de göreceklerimizin arasında. Isvec’in en buyuk dördüncü şehri 
Uppasala’nın alışveriş caddesinde, keyifli dakikalar sizleri bekliyor. Uppsala’dan tekrar hareket ederek, 11.yüzyıldan kalma 
İzlanda sagalarında adı geçen Sigtuna kasabasına hareket ediyoruz. Bir Ortaçağ kenti olan, 250 yıldan fazla kraliyet merkezi 
olarak bilinen, 1,000 yıl öncesine kadar uzanan tarihe sahip, dantelleriyle ünlenen 7,000 nüfuslu göl kenarındaki bu şirin 
kasabada geçireceğimiz güzel bir Cumartesi öğleden sonrasının ardından havalimanına transfer. Havalimanına varışımız ile 
birlikte Check-in ve pasaport işlemlerinden sonra Türk Havayollarının PC 1282 sefer sayılı uçuşu ile saat 16.15’de İstanbul’a 
hareket. Yerel saat ile 20.25’de varış. Turumuzun sonu. 

 

ÖNEMLİ NOT : İLETİLEN DETAYLAR BÖLGEDEKİ ŞARTLAR VE PANDEMİ SONRASI DURUMA GÖRE DEĞİŞKENLİK 
GÖSTEREBİLİR.  

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER METNİNİ ACENTENİZDEN İSTEYİNİZ 
 

 


