
 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
01.GÜN MARSİLYA FRANSA - 17:00 
02.GÜN DENİZDE SEYİR - - - 
03.GÜN MALAGA İSPANYA 08:00 19:00 
04.GÜN CADİZ İSPANYA 08:00 18:00 
05.GÜN KAZABLANKA FAS 07:00 21:00 
06.GÜN TANGIER FAS 09:00 18:00 
07.GÜN DENİZDE SEYİR - - - 
08.GÜN VALENSİYA İSPANYA 08:00 18:00 
09.GÜN BARSELONA İSPANYA 08:00 13:00 
10.GÜN SAVONA İTALYA 09:00 16:30 
11.GÜN TOULON FRANSA 09:00 - 

 

 

FİYAT LİSTESİ 
KATEGORİ 31 Ekim 2023 

İÇ KABİN  1149 € 
DIŞ KABİN  1299 € 

BALKONLU KABİN   1449 € 
TEK KİŞİ FARKI 80% 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN  SORUNUZ 
3. VE 4. KİŞİ ÇOCUK(2-18 YAŞA KADAR)  749 € 
3. VE 4. KİŞİ BEBEK(0-2 YAŞA KADAR) YALNIZCA VERGİ ÖDER 

HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ (FİYATA DAHİLDİR)  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 FAVOLOSA gemisinde tercih edilen kabin kategorisinde 10 gece 11 gün tam pansiyon konaklama. 
 Havalimanı ve Liman vergileri.  
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferleri. 
 Gubun min 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 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.). 70 yaş üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır.(40€) 

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 FAVOLOSA İLE BATI AKDENİZ&FAS TUR PROGRAMI  
01.GÜN İSTANBUL HAVALİMANI – MARSİLYA 
İstanbul Havalimanı Dış hatlar terminalinde saat 05.30'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 10.45’de varışımızın ardından gemimize 
transfer. Gemiye varışımız ardından Check-in işlemleri ve kabinlere yerleşmemizin ardından serbest zaman. Gemimizin hareketi 
saat 17:00. 
02. 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. 

03. GÜN MALAGA 
Gemimiz saat 08.00’de Malaga limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Madrid, Barselona, Valencia ve Sevilla’dan sonra İspanya'nın en büyük beşinci şehri. Muhteşem güneş ışıltısı, eğlenceli gece 
hayatı, unutulmaz damak tadına sahip balık restoranları ve kültürel açıdan zengin tarihi mekânları ile oldukça hızlı büyüyen bu 
şehir, İspanya’nın Endülüs kısmının göz bebeği olarak her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak 
düzenleyeceği “Malaga Bölge Turu” na katılabilirler. Güneş Sahilleri'nin (Costa del Sol) ve Endülüs'ün merkezi olan Malaga; Arap 
ve batı kültürünün buluşup boy gösterdiği özel bir füzyondur. Gibralfaro Kalesi, Katedrali, Emevi Sultanlarının Sarayı, egzotik 
ağaçlarla donanmış Alameda Bulvarı ile İspanya'nın en turistik bölgesi olması bir tesadüf değildir... Picasso boşuna burada 
doğmayı seçmemiş... Sizlere bu mistik Kenti yakından tanıtıp daha sonra; taşlı sokakları, bembeyaz evleri, gezinti faytonları ve 
otantik çarşısı ile ünlü bir başka özel Endaluz köyü olarak ün yapan Mijas'a doğru yol alacağız. Gemimizin hareketi saat 19.00. 
Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
04. GÜN CADİZ 
Gemimiz sabah saat 08.00’da 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 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
05. GÜN KAZABLANKA 



Kazablanka'ya varış sabah saat 07.00. Mekke’den sonra dünyanın ikinci en büyük camisi olan Kral Hasan Camii'nin bulunduğu 
şehir, aynı zamanda Humphrey Bogard’ın ünlü “Casablanca” filmiyle de tanınıyor. "Beyaz Ev" manasına Kazablanka ismini şehre 
İspanyollar vermiştir. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra "Kazablanka-Rabat" turuna katılabilirler. 
Casablanca limanından özel otobüsümüzle hareket edecek ve ilk durak olarak Birleşmiş Milletler meydanına gideceğiz. 
Ardından Pazar yeri, Habous meydanı, Corniche semti, Muhammed V bulvarı gibi yerleri panoramik tur esnasında göreceğiz. 
1980-1993 yılları arasında inşa edilmiş olan ve şu an dünyanın en büyük cami unvanına sahip “Hassan II camii” ni gezeceğiz. 20 
000 metrekare alana kurulu yapı gezimizin en ilginç yerlerinden biri olarak aklınızdan silinmeyecektir. Biraz serbest vaktin 
ardından güzel bir restoranda öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Yaklaşık 45 dakikalık yolculuğumuz esnasında Casablanca- Rabat 
arasındaki doğal manzaraları izleyecek ve Fas Krallığının bugünkü başkenti Rabat’a varacağız. Şehrin en önemli mekanları olan 
Hassan Kulesi, V. Muhammed Anıt Mezarı, Kraliyet Sarayı gibi yerleri gördükten sonra Bouregreg nehri kıyısındaki OUDAYA 
kalesinde ünlü nane çayını tadacağız. Turumuzun ardından gemiye döneceğiz. Gemimiz saat 21.00’da hareket ediyor. Akşam 
yemeği ve geceleme gemide. 
06. GÜN TANGIER 

Gemimiz sabah saat 09.00’de Tangier limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan tura katılabilirler. Gemiden ayrılarak Okyanus’a paralel olarak 
Place de France’a doğru ilerliyoruz. Cape Spartel bölgesine geldiğimiz zaman Akdeniz’in Atlantik Okyanusu ile buluştuğu noktayı 
göreceğiz. Buradan birkaç kilometre sonra Herkül Mağaraları yer alır. Bu mağaraları oluşturan kaya yapısı muhteşem bir manzara 
sunmaktadır. Daha sonra Kasbah bölgesine giderek buradaki eski çarşıyı gezme şansımız olacak.   Burada bulunan tarihi minareyi 
de göreceğiz. Son durağımız Mattisse, Camile Saint Saens, Paul Bowles gibi bir çok ünlüye ev sahibeliği yapan, birbirinden güzel 
küçük oteller bölgesi olan Petit Socco. Daha sonra gemiye dönüyoruz. Gemimizin hareketi saat 18.00. Akşam yemeği ve 
geceleme gemide. 
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 VALENSİYA 
Gemimiz saat 18.00’da 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 ekstra olarak 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. 
09. GÜN BARSELONA 
Gemimiz sabah saat 08.00’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 13.00. Akşam yemeği ve geceleme 
gemide. 
10. GÜN SAVONA / CENOVA & PORTOFİNO 
Gemimiz sabah saat 09.00’da Savona limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Liguria Bölgesi’nin başkenti Cenova, şu andaki popülerliğinden çok daha fazlasını hakediyor kuşkusuz. Kent, pesto sosun 
ve Kristof Kolomb’un doğum yeri, ayrıca İtalyan futbolunun arkasındaki itici güç. Şehir çok zengin sanat, müzik, gastronomi, 
mimari ve tarihsel özellikleri sayesinde 2004 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmuş. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra 
olarak düzenleyeceği “Cenova Şehir Turu & Portofino Turu” na katılabilirler Liguria çevresindeki doğal güzelliklerden dolayı 
"Şairler Körfezi" diye de adlandırılan bir yerleşim. 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 mekânlar içinde 
gezdikten sonra alışveriş için vaktimiz olacak. Tur sonrası gemimize dönüş. Geminin hareket saati 16.30. Akşam yemeği ve 
geceleme gemide. 
11. GÜN TOULON – MARSİLYA - İSTANBUL HAVALİMANI 



Gemimiz saat 09.00’da Toulon Limanına yanaşacaktır. Gemi çıkış işlemlerimizin ardından gemiden ayrılıyoruz. Bizi bekleyen 
aracımız ile Marsilya Havalimanı’na 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’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 
 


