
 

TUR ROTASI / 23 EKİM 2023 /  36 GECE
TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 

23.10.2023 ISTANBUL TÜRKİYE - 23:00 
24.10.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
25.10.2023 CORFU YUNANİSTAN 13:00 21:00 
26.10.2023 BARI İTALYA 08:00 17:00 
27.10.2023 ZADAR HIRVATİSTAN 09:00 18:00 
28.10.2023 TRIESTE (VENEDIK) İTALYA 09:00 19:00 
29.10.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
30.10.2023 KATAKOLON YUNANİSTAN 09:00 17:00 
31.10.2023 HERAKLION (GIRIT) YUNANİSTAN 09:00 18:00 
01.11.2023 RODOS YUNANİSTAN 08:00 18:00 
02.11.2023 TRANSİT SÜVEYŞ KANALI MISIR 21:00 - 
03.11.2023 TRANSİT SÜVEYŞ KANALI MISIR - 15:00 
04.11.2023 SOKHNA PORT MISIR 06:00 20:00 
05.11.2023 SAFAGA MISIR 09:00 20:00 
06.11.2023 AKABE (PETRA) ÜRDÜN 07:00 20:00 
07.11.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
08.11.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
09.11.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
10.11.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
11.11.2023 SALALAH UMMAN 08:00 18:00 
12.11.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
13.11.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
14.11.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
15.11.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
16.11.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
17.11.2023 PORT LOUIS MAURITIUS 08:00 - 
18.11.2023 PORT LOUIS MAURITIUS - 18:00 
19.11.2023 LA POSSESION REUNION 08:00 19:00 
20.11.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
21.11.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
22.11.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
23.11.2023 DURBAN GÜNEY AFRİKA 07:00 - 
24.11.2023 DURBAN – CAPE TOWN GÜNEY AFRİKA - - 
25.11.2023 CAPE TOWN GÜNEY AFRİKA - - 
26.11.2022 CAPE TOWN GÜNEY AFRİKA - - 
27.11.2023 OTELDEN ÇIKIŞ VE HAVALİMANINA TRANSFER CAPE TOWN – İSTANBUL UÇUŞU 
28.11.2023 YEREL SAAT İLE 12.25’TE İSTANBUL HAVALİMANINA VARIŞ 

 

 

 

 

 

 



FİYAT LİSTESİ
KATEGORİ 23.10.2023 

PROMO İÇ BELLA KABİN  2599 EUR 
İÇ FANTASTICA KABİN 2699 EUR 

DIŞ BELLA KABİN 2999 EUR 
DIŞ FANTASTICA KABİN 3299 EUR 

BALKONLU BELLA KABİN 3499 EUR 
BALKONLU FANTASTICA KABİN 3799 EUR 

TEK KİŞİ FARKI % 80(VERGİ HARİÇ) 
3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN SORUNUZ 

3. VE 4. KİŞİ  (02 - 17 YAŞ ÇOCUK) 1599€ 
3. VE 4. KİŞİ  (0 – 2 YAŞ BEBEK ) 750 EUR 

HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLER FİYATLARA DAHİLDİR 
                                             

 
 

 

                                                              FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 Qatar Hava Yolları ile Cape Town - İstanbul Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçak bileti 
 5* Yıldızlı MSC Splendida gemisinde 31 gece 32 gün seçeceğiniz kabin kategorisinde tam pansiyon konaklama 
 3 gece Cape Town 4* otelde oda kahvaltı konaklama 
 1 gece Durban 4* otelde oda kahvaltı konaklama  
 Havalimanı ve Liman vergileri 
  Yerel havayolları ile Durban - Cape Town arası ekonomi sınıf uçak bileti  
  Tüm transferler 
  Durban Panoramik Şehir Turu. 
  Cape Town Panoramik Şehir Turu. 
  Gemide düzenlenen animasyon ve aktiviteler 
  Profesyonel Türkçe Tur Liderliği Hizmeti (Grubun min 15 kişi olması durumunda) 
  Mesleki zorunluluk sorumluluk sigortası. 

                                                          FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 Servis ücretleri. Günlük kişi başı yaklaşık 15 € (Gemide ödenir).  
 Gemi veya rehberiniz tarafından organize edilecek tüm ekstra kara turları. 
 Fiyatlara dahil olarak belirtilen servislerin dışında kalan her türlü servis, harcama ve hizmetler (kurutemizleme, doktor, 

telefon, internet, otel harcamaları vs) 
 Gemideki tüm içecekler. 
 Müze ve ören yerleri giriş ücretleri (Tüm ekstra turlarımızda dahil edilmiştir.) 
 Cape Town ve  Durban otel konaklaması esnasındaki öğle ve akşam yemekleri 
 Fazla bagaj ücretleri. 
 Seyahat güvence paketi (İptali kapsamaktadır.).70 yaş ve üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır. SORUNUZ. 
 Gerekli vize ücreti. (Schengen-valid for French Overseas Territories- notu bulunan, Mısır) 
 Yurtdışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz). 

 
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 

                   27.11.2023    QR1370 CPT – DOH 19:10 – 05:55 (+1) 
        28.11.2023    QR 239 DOH –  IST 07:55 – 12:25 

18 YAŞ ALTI SEYAHAT EDECEK MİSAFİRLERİMİZİN DİKKATİNE 
Güney Afrika İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 01 Ekim 2014 tarihinden itibaren bu ülkeye seyahat 
edecek ve/veya seyahatine bu ülkeden başlayacak 18 yaş altındaki çocuklar için bazı yeni uygulamalar yürürlüğe 
girmiştir. Buna göre pasaportun haricinde aşağıdaki belgelerin bulundurulması ülkeye girişte herhangi bir aksilik 
yaşanmaması açısından zorunludur; 
Her iki ebeveyn ile seyahat edildiğinde çocuğun detaylı doğum belgesi ile birlikte tam vukuaatlı nüfus belgesi (nüfus 
müdürlüğünden) ve çocuğun nüfus cüzdanının bulundurulması, 



Ebeveynlere ait evlilik cüzdanının bulundurulması, 
Ebeveynlerden sadece 1 tanesi ile seyahat edilmesi halinde yukarıdaki belgelere ilave olarak seyahatte bulunmayan 
ebeveyne ait muavafakatname (seyahat tarihinden maksimum 3 ay önce alınmış) veya mahkeme tarafından verilmiş 
velayet belgesinin yanlarında bulundurulması, 
Ebeveynlerden 1 tanesinin vefat etmiş olması durumunda ise ölüm belgesinin de yanlarında bulundurulması, 
18 yaş altındaki genç seyahat edeceği zaman yukarıdaki aile durumlarına bağlı olarak belgeleri yanında bulundurması, 
Bahsedilen dokumanların İngilizce lisanı haricinde olanların, yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevirilmiş olması 
gerekmektedir..! 

 

 

TUR PROGRAMI 
1.GÜN ISTANBUL GALATAPORT                                                                                                23.10.2023 
Istanbul Galataport Cruise Terminalinde saat 13:00’a dek check-in,bagaj ve pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından 
gemimize giriş yapıyoruz. Gemimiz 23.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
2.GÜN DENİZDE SEYİR                                                                                                                  24.10.2023 
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. 

3.GÜN CORFU, YUNANİSTAN                                                                                                      25.10.2023 
Gemimiz saat 13.00’de Korfu limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. Arzu 
eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  ‘’Korfu Şehir Turu’’na katılabilirler. Turumuzda Habsburg 
hanedanından Kraliçe Elizabeth için yapılan neoklasik tarzdaki ilgi çekici sarayı ve İtalyan bahçelerini ziyaret ediyoruz. Ortodoks 
mezhebinin en önemli merkezlerinden biri olan manastırların Korfu’daki en ünlü örneklerinden biri olan ve kuruluşu 13 yüzyıla 
dayanan Meryem Ana Manastırı’nı geziyoruz. Korfu’ya döndüğümüzde ise bu güzel şehrin İngilizler tarafından yapılan St. Michael 
and St. George Sarayı gibi önemli sivil ve St. Spyridon gibi önemli dini yapılarını gördükten sonra şehrin dar sokaklarının ve küçük 
meydanlarının tadını çıkartıyoruz. Tur sonrası gemimize dönüş. 
Gemimiz akşam 21.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide  

4.GÜN BARİ, İTALYA                                                                                                                      26.10.2023 
Gemimiz sabah saat 08.00’de Bari  limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  “Bari Alberebello Trulli Evleri Turu" na katılabilirler. Murgia 
Bölgesinde, “trulli” adıyla bilinen tipik silindrik konik evleri ile meşhur Alberobello'ya otobüsle transfer. UNESCO tarafindan 
koruma altına alınmış olan köyün dar sokaklarında rehberli yürüyüşümüzün ardından dünyadaki “trullo” kilisesinin tek örneği 
olan St. Antonio Kilisesi'ni ziyaret. Gemiye dönmeden önce Bari' de otobüsle kısa bir şehir turu yapıyoruz ve gemimize dönüş.  
Gemimiz akşam 17.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide  

5.GÜN ZADAR, HIRVATİSTAN                                                                                                    27.10.2023 
Gemimiz sabah saat 09.00’da Zadar  limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  “Zadar Şehir Turu ve Gligora Peynir Fabrikası" na 
katılabilirler. Zadar MÖ 1000'den beri sürekli yerleşim gören Akdeniz'deki en ilginç ve en eski kentsel yerleşim yerlerinden biridir 
. 1. yüzyılda bir Roma kolonisi olmuş ve bir kent özelliği kazanmıştır. Hırvatistan'da yapılmış en büyük ve o dönemde sosyal hayatın 
merkezi olan Roma Forumu'nun kalıntılarını görecek ve kendisi minicik geçmişi büyük olan bu şehirde , tarihte biraz dolaşacağız 
.  
Zadar, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Dalmaçya bölgesinin başkentiydi. 
Venedik Cumhuriyeti'nin 16. yüzyılda Osmanlılardan korunmak için inşa ettiği savunma duvarlarının hikayesini dinlenecek ve 
güzel Kara Kapısı ile pitoresk Fosa limanı görülecek yerlerdendir . Şehrin ana ve en ünlü caddesi olan ünlü Kalelarga'da yürüyecek 
ve Aziz Donat’a adanmış  ve Zadar'ın sembolü olan kilise ile  ve St. Anastasya’ya adanmış katedrali  göreceğiz. Zadar, Riva gezinti 
yerinde bulunan Deniz Orgu ve Güneşe Selam sanat enstalasyonları ile ünlüdür. Bu modern enstalasyonlarla ilgili en ilginç 
gerçekleri öğrenirken, Deniz Orgu'nun çaldığı denizden çıkan  eşsiz müziği  dinleyeceksiniz. Ardından, tarifi 16. yüzyıldan kalma 
Maraschino kiraz likörü ve koyun, keçi ve inek sütünden yapılan çeşitli peynir çeşitlerini sunan bir aile fabrikasının peynirini 
tatmaya gideceğiz . Gligora Süt Ürünleri, Hırvatistan'da en çok ödül alan ve dünyanın en çok ödül alan mandıralarından biridir. 
Ardından şehirde serbest zaman ve gemimize dönüş. 
Gemimiz akşam 18.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide  

6.GÜN TRIESTE(VENEDİK), ITALYA                                                                                        28.10.2023 
Gemimiz sabah saat 09.00’da Trieste  limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  “Vedenik Gondol Turu ve Rehberli Yürüyüş Turu" na 
katılabilirler. Turumuza ilk olarak Tireste’ye yaklaşık 2 saat mesafede olan Venedik şehrine giderek başlıyoruz. Venedik’e varışımız 



ile birlikte özel Tekne ile ile yaklaşık 4 km uzunluğundaki Büyük Kanal’dan geçip San Marco Meydanı’na geliş. İstanbul’dan 
getirilen granit sütunların da bulunduğu bu meydan yüzyıllar boyunca dünya ticaretinde söz sahibi olmuş Venedikli tüccarların 
buluştukları ve açık denizlere yelken açtıkları önemli bir merkez. Daracık kanalları, küçük meydanları ve gondolları ile meşhur 
Venedik’te süslemeleri ile ‘altın kilise’ unvanını kazanan ve ön cephesini Latin istilasında İstanbul’da Ayasofya’dan sökülerek 
getirilen bronz atların süslediği Bazilika, mahkumların idam edilmeden evvel son kez şehri izledikleri “Son Bakış” Köprüsü, büyük 
kanal üzerindeki en büyük köprü olan ve üzerinde dükkânlar bulunan Rialto Köprüsü, Venedik’in en önemli anıt binalarından 
Dükler Sarayı ile XV. yy. sonunda inşa edilmiş Saat Kulesi’nin görülmesi. Daha sonra su ile hemhal olmuş bu şehrin meşhur 
kanallarında gondol gezisi. Gondol gezisi esnasında Cem Sultan’ın Venediklilerin elinde tutulduğu süre içinde bir süre kaldığı 
Salute Kilisesi’nin panoramik olarak görülmesinin ardından serbest zaman vereceğiz. Tur sonrası gemimize dönüş. 
Gemimiz akşam 19.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide 

7.GÜN DENİZDE SEYİR                                                                                                                  29.10.2023 
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. 

8.GÜN KATAKOLON, YUNANİSTAN                                                                                          30.10.2023 
Gemimiz sabah saat 09.00’da Katakolon limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Katakolon yerel yemekleri tadabileceğiniz ve liman aktivitelerini gerçekleştirebiliceğiniz açık hava kafeleri ile görülmesi 
gereken bir yerdir. Fakat gemilerin buraya uğramasının en önemlisi M.Ö 766`da olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan Olympia 
şehridir. Zeus Tapınağı, Hera Tapınağı ve Stadium, Prytaneion sahipliği yapmaktadır.Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra 
olarak düzenleyeceği  ve detayları daha sonra belli olacak tura katılabilirler.  
Gemimiz akşam 17.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide 

9.GÜN HERAKLION(GİRİT), YUNANİSTAN                                                                            31.10.2023 
Gemimiz sabah saat 09.00’da Heraklion limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  ve detayları daha sonra belli olacak tura katılabilirler.  
Gemimiz akşam 18.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide 

10.GÜN RODOS, YUNANİSTAN                                                                                                    01.11.2023 
Gemimiz sabah saat 08.00’da Rodos limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  ve detayları daha sonra belli olacak tura katılabilirler.  
Gemimiz akşam 18.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide 

11 & 12.GÜN SÜVEYŞ KANALI, MISIR                                                          02.11.2023 – 03.11.2023 
Gemimiz saat 21.00 sularında Süveyş Kanalından geçmeye başlayacaktır. Akdeniz ve Kızıldeniz’i birbirine bağlayan bu yapay su 
yolundan geçişimiz ertesi gün 15.00 sularına dek sürecektir. 

13.GÜN SOKHNA LİMANI, MISIR                                                                                                04.11.2023 
Gemimiz sabah saat 06.00’da Sokhna limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  ‘’Kahire Gize Piramitleri Turu’’na katılabilirler. Giza 
Piramitleri Kahire’nin Giza bölgesinde bulunmaktadır. M.ö. 3000li yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu piramitleri 
diğerlerinden ayıran en önemli özellik, içlerinde yazı yoktur ve bu sebeple de gizemi halen çözülememiştir. Keops Piramidi 138,5 
metre, Kafre Piramidi 136,5 metre ve Mikerinos ise 6,5 metre yüksekliğindedir. Her 3 piramit de isimlerini yaptıran Firavunlar 
tarafından almıştır. Piramitler ile aynı alanda yer alan bir diğer önemli eser de Büyük Giza Sfenksidir ve Dünyanın en büyük taş 
heykeli özelliğine sahiptir. Mitolojik tarihte firavun mezarlarını ve piramitleri koruması amacı ile yapıldığına inanılmaktadır. Yerel 
restoranda alacağımız öğle yemeğinin ardından;  Imhotep tarafından Kral Djoser için yaptırılmış olan, basamaklı piramit olarak da 
bilinen Sakkara Piramidini gezeceğiz. Tur sonrası gemimize dönüş. 
Gemimiz akşam 20.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide 

 

14.GÜN SAFAGA, MISIR                                                                                                                 05.11.2023 
Gemimiz sabah saat 09.00’da Safaga limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  ve detayları daha sonra belli olacak tura katılabilirler. 
Gemimiz akşam 20.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide 

15.GÜN AKABE, ÜRDÜN                                                                                                                06.11.2023 
Gemimiz sabah saat 07.00’da Akabe limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  ‘’Petra & Wadi Rum Turu’’ na katılabilirler. UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde bulunan, Dünya’nın 7 harikasından biri olarak seçilen, MÖ 400 ve MS 106 yılları arasında Nebati Krallığı’na 
başkentlik yapmış Petra Antik Şehri turumuza başlıyoruz.  Pembe, kırmızı, sarı ve turuncu kayaların renginden dolayı “Pembe 
Şehir” olarak da bilinen şehirde Al-Khazneh (Hazine), Roma tiyatrosu, Kral mezarlarını gördükten sonra öğle yemeğimizi alıyor ve 
ardından Ürdün’ün en büyük vadisi Rum Vadisine hareket ediyoruz. 74000 hektarlık alanda pembe kum ve eşsiz doğa oluşumların 
göreceğimiz Rum Vadisinde araçlar ile safari turu yapacağız. Tur sonrası gemimize dönüş. 



Gemimiz akşam 20.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide 

16. & 17. & 18. & 19.GÜN DENİZDE SEYİR                                                                        7-10.11.2023 
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. 

20.GÜN SALALAH, UMMAN                                                                                                          11.11.2023 
Gemimiz sabah saat 08.00’da Salalah limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  ve detayları daha sonra belli olacak tura katılabilirler. 
Gemimiz akşam 18.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide 

21. & 22. & 23. & 24. & 25.GÜN DENİZDE SEYİR                                                          12-16.11.2023 
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. 

26.GÜN PORT LOUIS, MAURITIUS                                                                                            17.11.2023 
Gemimiz sabah saat 08.00’da Port Louis limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  ‘’Plaj Turu’’na katılabilirler. Bu eşsiz güzellikteki ada 
otellerinin çoğunun yer aldığı bölge, ihtişamlı Le Morne Dağı’nın eteklerinde yer alan sayısız kumsal ve plaj içeriyor. Bunlardan 
bazıları Flic en Flac plajı, Tamarin plajı, Le More Brabant plajı, Le Morne Brabant, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde bulunan 
bir bölge ve hem yüzmek, hem de fotoğraf çekmek için en uygun fırsatları sunuyor. Le Morne Dağı’nın iç burkan bir geçmişi de 
var; köleler, yüzlerce yıl önce özgürlüklerini kazanmak için kaçtıklarında, dağda bulunan mağaralara sığınıyor ve onlardan geriye 
kalanlar, bugün halen görülebiliyor. Tur sonrasında alışveriş için serbest zaman ve  gemiye dönüş. 
Gemimiz bu akşam limanda. Akşam yemeği ve geceleme gemide 

27.GÜN PORT LOUIS, MAURITIUS                                                                                            18.11.2023 
Gemimiz limanda. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin 
ekstra olarak düzenleyeceği  ‘Pamplemousse Botanik Bahçesi  Turu& Sugar World Turu ’’na katılabilirler. 1769 da inşa edilmiş 
bu botanik bahçesi Sugar World: Şeker dünyası eski şeker fabrikası Beau Plan da bulunan bu müzede sadece şeker yapımını değil 
moris adasının tarihini, köleleri, rom yapımını, kısaca adanın geçmişini görmek mümkün. Öğle Yemeği için  “Le Fangourin 
Restaurant” da mola vereceğiz. Sonrasında Çin mahallesi ve Jummah camisini panoramik ziyaret ederek limana ve şehre tepeden 
bakan İngilizler tarafından inşa edilmiş La Citadelle’yi göreceğiz. Bu muhteşem manzaralı  taş  kaleyi ziyaret ettikten sonra, 
Alışveriş için pazarda ve kıyıda serbest zaman.  
Gemimiz akşam 18.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide 

28.GÜN LA POSSESSION, REUNION                                                                                          19.11.2023 
Gemimiz sabah saat 08.00’da La Possession limanına yanaşacak. Sabah erken kahvaltı sonrası arzu eden misafirlerimiz 
rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  ‘Muhteşem Piton de la Fournaise Volkanı Turu ’’na katılabilirler. Erkenden gemiden 
hareketle “Tampon”’u geçerek Akasya, süpürge otu ve ılgın ağaçlarının arasında yer alan büyükbaş hayvan üretim yeri “Plaine 
des Cafres” ‘e varıyoruz .Yüksek tepelerde yer alan ve yolcuğumuz sırasında Bourg-Murat’tan itibaren adanın muhteşem manzara 
noktalarınında biri olan “Nez de Boeufé (Öküz burnu) ziyaret edeceğiz. Sonrasında “Riviere des Ramparts” kanyonu. Kanyondan 
“Piton de la Fournaise” yanardağının oluşturduğu ilk krateri görüyoruz. Daha sonra “Pas de Bellecombe” tepesinden (2311m) “ 
La Fournaise” dağının göreceğiz(2631m).Turumuz “Grand Basin” vadisi ziyareti ile sona eriyor. Creole öğlen yemeği ve Volkan 
müzesini ziyareti turumuza dahildir. 
Gemimiz akşam 19.00’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide 

29. & 30. & 31.GÜN DENİZDE SEYİR                                                                                 20-22.11.2023 
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. 

32.GÜN DURBAN, GÜNEY AFRİKA(GEMİDEN İNİŞ)                                                           23.11.2023 
Gemimiz sabah saat 08.00’da Durban limanına yanaşacak. Sabah kahvaltısının ardından gemiden çıkış işlemlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Limanda bizleri bekleyen özel aracımız ile Durban’daki  otelimize transfer. Arzu eden misafirlerimiz 
rehberlerinin extra olarak düzenleyeceği ‘’Phezulu Park Turu’’na katılabilirler. Dünyaca ünlü Zulu Kabilesi sizi ritim ve zengin Zulu 
kültürüyle dolu bir yolculuğa çıkaracak. Phezulu Park’ta Zulu kabilesinin geleneksel dansları, yaşam alanları ve kültürlerini 
yakından göreceğiz.Dansçılarımız geleneksel kıyafetlerini sergilerken zarafetleri, çeviklikleri, mizahları ve davul çalmalarıyla 
ziyaretçilerimizi eğlendiriyor olacaklar. Gösterinin arka planı, panoramik manzaralara sahip muhteşem ve tarihi Thousand Hills 
Vadisidir. Misafirlerimiz bu gezimizde harika fotoğraflar çekme fırsatı bulacaklar. Gösteriden sonra, çeşitli eserlerin, inançların ve 
ritüellerin açıklandığı geleneksel arı kovanı şeklindeki saz kulübeleri ziyaret edeceğiz. Akabinde Afrika’da yaşayan çeşitli 



sürüngenlerin bulunduğu Reptile Park’ı gezdikten sonra mini bir Safari yapma fırsatı yakalayacağız.Bu unutulmaz deneyimin 
ardından Durban’daki otelimize transfer ve geceleme otelimizde. 

33.GÜN DURBAN -CAPE TOWN                                                                                                  24.11.2023 
Sabah kahvaltısının ardından otelden çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Özel aracımız ile Cape Town uçuşumuzu 
gerçekleştirmek üzere Durban Havalimanı transferinin ardından Cape Town uçuşumuzu gerçekleştireceğiz.Cape Town 
havalimanına varışımızın ardından bizi bekleyen özel aracımız ile Cape Town panoramik şehir turuna başlıyoruz. Şehir turunda 
Parlemento Binası, Company Gardens, Cape Town kalesi, Reibeck heykeli, hükümet konağı, renklilerin ve Müslüman nüfusun 
yoğun olduğu Bo Kaap bölgesi göreceğimiz yerler arasındadır. Turumuzun ardından otelimize transfer.  
Geceleme otelimizde. 

34.GÜN CAPE TOWN                                                                                                                       25.11.2023 
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleneceği tam gün ve  
öğle yemekli "Ümit Burnu Gezisi Turu” na katılabilirler.Bantry Bay, Camps Bay ve Llandudno Bölgelerinden geçip balıkçı kasabası 
olan Hout Bay’a varılacak ve tekne ile açılarak Duiker Adasındaki Cape kürklü foklarını göreceğiz.Daha sonra Chapmans Peak ya 
da ConstanZa Nek’den geçerek, Simons Town yakınındaki Boulders Beach’te Afrika Penguenlerini görüyoruz. Deniz kenarındaki 
restoranda alınacak öğle yemeğinden sonra Afrika’nın en güneybatı köşesi olan Barthelomeus Diaz’ın keşfettiği Ümit Burnu ve 
Cape Point’te feniküler ile dünyanın en aydınlık feneri görülecek. Daha sonra farklı sahil kasabalarından geçerek Cape Town’a 
dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 

35.GÜN CAPE TOWN                                                                                                                       26.11.2023 
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği tam gün sürecek  
"Masa Dağı & Şarap Çiftlikleri Turu" na katılabilirler. Sabah erken saatte öncelikle Masa Dağı’nın 1087 m yükseklikteki tepesine 
çıkıp bu doyumsuz manzaranın büyüsüne kendimizi bırakıyoruz. Ardından yörenin ünlü şaraplarını tadacağımız turumuza 
başlıyoruz. 45 dakikalık yolculuğumuzun ardından geleceğimiz bu çiftlikte; önce mahzenleri geziyor ardından tadım yapıyoruz. 
Sonrasında ayrı bir şarap çiftliğinde öğle yemeğimiz için mola veriyoruz. Daha sonra 1679’ da kurulmuş olan Stellenbosh  
kasabasına geçiyor ve şarapları, meşe ağaçları ve üniversitesi ile ünlü bu kasabada panoramik şehir turu yapıyoruz. Alışveriş için  
serbest zaman sonrasında otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 

36.GÜN CAPE TOWN – İSTANBUL HAVALİMANI                                                                27.11.2023 
Sabah kahvaltısının ardından otelden çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Havalimanına transfer saatine kadar serbest zaman. 
Sonrasında havalimanına transfer. Havalimanına varışımızın ardından check-in,bagaj ve pasaport işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. 
Sonrasında Qatar Havayollarının QR1370 nolu seferi ile öğlen saat 19.10'da Doha'ya hareket ediyoruz. Geceleme uçakta.. 

37.GÜN DOHA – İSTANBUL HAVALİMANI                                                                             28.11.2023                       
Yerel saat ile gece 05.55’te Doha'ya varıyoruz. Burada yapacağımız aktarma ile Qatar Havayollarının QR239 nolu seferi ile sabah 
saat 07.55’te İstanbul Havalimanına hareket. Yerel saat ile sabah saat 12.25’de İstanbul'a varış. Turumuzun sonu... 

 

ÖNEMLİ NOT : İLETİLEN DETAYLAR BÖLGEDEKİ ŞARTLAR VE PANDEMİ SONRASI DURUMA GÖRE DEĞİŞKENLİK 
GÖSTEREBİLİR. EXTRA TUR FİYATLARI DEPAR TARİHİ YAKLAŞINCA NETLİK KAZANACAKTIR.        

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER METNİNİ ACENTENİZDEN İSTEYİNİZ  
 


