
 

KATEGORİ 19.09.2023 
İÇ KABİN 1299€ 

DIŞ KABİN 1599€ 
BALKONLU KLASİK KABİN 1749€ 

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

3. VE 4. KİŞİ ÇOCUK(2-17 YAŞ ARASI) 799 € 
3. VE 4. KİŞİ  ÇOCUK (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 
 Pegasus Hava Yolları ile  Sabiha Gökçen Havalimanı – Hamburg / Bergamo – Sabiha Gökçen Havalimanı ekonomi sınıfı 

uçuşlar.  
 COSTA FASCINOSA gemisinde tercih edilen kabin kategorisinde 12 gece 13 gün tam pansiyon konaklama. 
 Havalimanı ve Liman vergileri.  
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferleri. 
 Tecrübeli Türkçe Tur Liderliği Hizmeti.(Grup kişi sayısı en az 25 olması halinde.) 
 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 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
19.09.2023 KIEL ALMANYA - 18:00 
20.09.2023 KOPENHAG DANİMARKA 08:00 17:00 
21.09.2023 DENİZDE SEYİR  - - 
22.09.2023 AMSTERDAM HOLLANDA 07:00 14:00 
23.09.2023 LE HAVRE FRANSA 08:00 19:00 
24.09.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
25.09.2023 LA CORUNA İSPANYA 10:00 20:00 
26.09.2023 LEIXOES(PORTO) PORTEKİZ 09:00 19:00 
27.09.2023 LİZBON PORTEKİZ 10:00 20:00 
28.09.2023 DENİZDE SEYİR                      - - - 29.09.2023 
30.09.2023 TARRAGONA/BARSELONA İSPANYA 08:00 13:00 
01.10.2023 SAVONA İTALYA 10:00 - 



 Gemi Personeli 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 ve üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır.(40 €) 

 

COSTA FASCINOSA İLE KUZEY’DEN GUNEY’E 
AVRUPA KIYILARI TUR PROGRAMI 

01.GÜN SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI – HAMBURG - KIEL 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış hatlar terminali saat 07.00’da buluşmamızın akabinde check-in işlemlerimizi yapıyoruz 
ve ardından PC 1043 sefer sayılı uçak ile saat 10.25’de Hamburg’a hareket ediyoruz. Hamburg’a yerel saat ile saat 12.45’de 
varışımızın ardından Kiel limanına, gemimize transfer. Gemi check in işlemleri ve kabinlere yerleşmenin ardından serbest 
zaman. Gemimiz akşam 18.00’de limandan hareket edecek. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
02. GÜN KOPENHAG 
Gemimiz sabah saat 08.00'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 Panaromik Şehir & Tekne Turu” na katılabilirler. 
Dünyanın en iyi yaşanacak beş şehrinden biri olarak tanımlanan Kopenhag’ın içindeki panoromik gezimizde ilk olarak şehrin 
simgesi olan ‘Küçük Deniz Kızı’, Amelienborg, Chiristianborg, Gefion Çeşmesi, Tivoli Bahçeleri görülecek yerler arasındadır. 
Ardından Kopenhag’ın merkezi Kongens Nytorv’da (Kral Meydanı); ünlü Stroget’de alışveriş yapmanız veya Nyhavn ‘dan  (Yeni 
Liman) kalkacak olan teknemizle birlikte Kopenhag’ı kanallardan gezerek tanıyacağız.Tur sonrası serbest zamanımız olacak. 
Serbest zaman sonrası gemimize dönüş. Gemimiz akşam 17:00'da limandan ayrılacak. 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 AMSTERDAM 
Gemimiz sabah saat 07.00’de Amsterdam Limanı'na yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için 
serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak rehberleri tarafında düzenlenecek olan “Amsterdam Kanal Turu” ‘na 
katılabilirler. Tur sonrası gemimize geri dönüyoruz. Gemimizin hareketi saat 14:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
05.GÜN LE HAVRE 
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 “Honfleur & Deauville Turu”na katılabilirler. Adını meşhur bir elma alkolüne veren, Aşağı Normandiya'nın 
önemli bölgesi Calvados'un kalbindeki Honfleur'e hareket.  İnanılmaz güzel ışığından dolayı bir zamanlar Camille Corot, Eugène 
Boudin, Claude Monet, Gustave Courbet, Raoul Dufy, Johan-Bartold Jongkind, Paul Signac, Georges Seurat gibi ressamların 
tercih ettikleri şirin ve küçük bir liman şehri olan Honfleur'ün yürüyerek keşfi. Sanatsal ve tarihsel açıdan önemli bir yer olan 
Honfleur'ün yelkenli teknelerin demirlediği rıhtımlarında ve dar sokaklarında birbirinden güzel yerleşik eski evleri, 
"Lieutenance" binasını, gemi marangozları tarafından inşa edilen, XV. yüzyıldan kalma ahşap Sainte Catherine Kilisesi'ni, ayrı 
inşa edilmiş çan kulesini ve eski tuz ambarını görebilirsiniz. Serbest zamanın ardından, Normandiya'nın incisi Deauville'de mola. 
20.yüzyılın başında Coco Chanel'in buraya butik açmasıyla ün kazanıp, Dünya sosyetesinin buluşma yeri haline gelen bu zengin 
Fransız kasabası ve meşhur kumarhanesi, zamanla önemini kaybetse de güzelliğini ve çekiciliğini korumuş. Özellikle plajı, mavi 
kabinleri ve ahşap yürüyüş yolları geçmişi gözünüzde canlandırmanıza yardımcı olacak. Deauville'de gezdikten sonra II.Dünya 
Savaşı'nda tamamiyle yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen ve "Savaş Sonrası Şehircilik Anlayışı" ve "Beton'un Yaratıcı kullanımı" 
ndan dolayı  Dünya Mirası Listesi'ne giren Le Havre'a dönüş.. Tur sonrası gemimize dönüş. Gemimiz akşam 19.00’da limandan 
ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
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 LA CORUNA 
Sabah saat 10.00’da La Coruna’ya varış. Gemi’de alacağımız kahvaltımızın ardından Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin 
ekstra olarak düzenleyeceği, detayları daha sonra açıklanacak olan “La Coruna Şehir Turu & Santiago De Compostela Turu”’na 
katılabilirler. La Coruña, İspanya'nın özerk bölgelerinden biri olan Galiçya'nın kuzeybatısında bulunan La Coruña iline bağlı 
belediye ve ilin yönetim merkezidir. La Coruña 16.-19. yüzyıllar döneminde Galiçya Krallığı siyasi merkezi olmuş ve 1833 ile 
1982'de de Galiçya bölgesel merkezi olmuştu. 1982'de Galiçya Özerk Topluluğu kurulduğu zaman başkentlik için Santiago de 
Compostela seçilmiştir. A Coruña'da bulunan Herkül Kulesi (İspanyolca ve Galiçyaca: Torre de Hércules) adı verilen deniz feneri 
UNESCO Dünya Mirasları İspanya listesine 2009'dan itibaren dahil edilmiştir. San Antón Kalesi, María Pita Belediye Sarayı, 
Galiçya Kraliyet arşivi ve San Carlos Parkı, Mileniyum Dikili Taşı, La Coruña Opera Sarayı görüceğimiz yerler arasında. Tur sonrası 
serbest zamanın ardından gemimize geri dönüş. Gemimiz saat 20.00 de hareket edecektir. Akşam yemeği ve geceleme 
gemide. 
08.GÜN LEIXOES/PORTO 
Gemimiz sabah saat 09.00’da Leixoes limanına varıyor. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği “Porto Şehir Turu”na katılabilirler. Unesco tarafından 
“Dünya Mirası” olarak adlandırılan ve Avrupa’nın en eski şehirlerinden biri olan Porto, bozulmamış eski mahalleleri, dar ve 
labirenti andıran sokakları, kemerli evler ve muhteşem kiliseleri ile size kendisine hayran bırakacaktır. Porto aynı zamanda 
şarapları ile de ünlüdür.Duoro nehri boyunda yer alan Vila Nova de Gaiada göz alabildiğince uzanan bağlardan ünlü Porto  
şarabı  elde edilmektedir. Tur sonrası serbest zamanın ardından gemimize geri dönüş. Gemimiz saat 19.00’da hareket 
edecektir. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
09.GÜN LİZBON 
Gemimiz öğleden sonra saat 10.00’da Lizbon limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için 
serbest zaman 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 20.00. 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 TARRAGONA/BARCELONA 
Gemimiz sabah saat 08.00’da Tarragona limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Barcelona Panaromik Şehir Turu” na katılabilirler. 
Limandan özel aracımız ile Avrupa’nın en güzel metropollerinden biri olan Barcelona'ya doğru 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. Turumuzun ardından gemimize geri döneceğiz.Geminin hareket saati 
13.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
13.GÜN SAVONA - BERGAMO – SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 
Gemimiz saat 08.00’da Savona Limanına yanaşacaktır. Gemi çıkış işlemlerimizin ardından gemiden ayrılıyoruz. Bizi bekleyen 
aracımız ile Bergamo Havalimanına hareket ediyoruz. Check-in işlemlerimizin ardından Pegasus Hava Yollarının PC 1214 sefer 
sayılı uçağı ile saat 16.50’de İstanbul'a hareket ediyoruz. Yerel saat ile 20.25 da İstanbul Havalimanına varış. Turumuzun sonu 

 

 

 


