
 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
28.05.2023 HAMBURG/KIEL  ALMANYA - 18:00 
29.05.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
30.05.2023 OLDEN NORVEÇ 10:00 19:00 
31.05.2023 NORDFJORDEID NORVEÇ 08:00 18:00 
01.06.2023 MALOY NORVEÇ 08:00 18:00 
02.06.2023 STAVANGER NORVEÇ 12:00 21:00 
03.06.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
04.06.2023 KIEL/HAMBURG ALMANYA 07:00 - 

 
KATEGORİ 28 Mayıs 2023 

İÇ BELLA KABİN 1099 € 
İÇ FANTASTICA KABİN 1149 € 

DIŞ BELLA KABİN 1249 € 
DIŞ FANTASTICA KABİN 1299 € 

BALKONLU BELLA KABİN 1349 € 
BALKONLU FANTASTICA KABİN 1399 € 

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

3. VE 4. KİŞİ ÇOCUK (2-17 YAŞ ARASI)   699 € 
3. VE 4. KİŞİ BEBEK (0-2 YAŞA KADAR) YALNIZCA VERGİ ÖDER 

HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ (FİYATA DAHİLDİR) 420 € 
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 
 Anadolujet Hava Yolları ile Sabiha Gökçen Havalimanı -  Hamburg – Sabiha Gökçen Havalimanı arası ekonomi sınıfı 

uçuşlar.  
 MSC FANTASIA 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.(Grup en az 25 kişi olması halinde) 
 Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar. 
 Gemideki eğlence ve şovlar. 
 Fitness & Spor salonu kullanımı. 
 Zorunlu seyahat sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır). 
 Seyahat güvence paketi (İptali kapsamaktadır.). 70 yaş üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır.(35€) 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 Servis ücretleri. Günlük kişi başı 10€ 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 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 

MSC FANTASIA İLE NORVEÇ FİYORTLARI TUR PROGRAMI 
01.GÜN SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI – HAMBURG - KIEL  
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış hatlar terminali saat 06.00’da buluşmamızın akabinde check-in işlemlerimizi yapıyoruz ve 
ardından Anadolu Jet Hava Yolları’nın TK7882 sefer sayılı uçak ile saat 09.15’de Hamburg’a hareket ediyoruz. Hamburg’a yerel 
saat ile saat 11.40’da varışımızın ardından Kiel limanında bulunan gemimize transfer. Gemi check in işlemleri sonrası kabinlere 
yerleşmemizin ardından serbest zaman. Gemimiz akşam 18.00’de limandan hareket edecek. Akşam yemeği ve geceleme 
gemide. 
02.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. 
03.GÜN OLDEN 
Sabah saat 10.00’da Olden limanına varış. Mavi buzullardan, görkemli dağlara, verimli vadilerden, derin göllere, vahşi Kuzey 
Denizi`nin kıyıya acımasızca çarptığı yere kadar. Yaz kayağına gidebilir ve aynı gün beyaz kumlu plajlarda güneşin altında dolaşıp 
temiz deniz havası alabilirsiniz. Ya da belki kültürel tarihini keşfedeceğiniz mükkemmel bir noktadasınız... Avrupa anakarasına 
açılan en büyük buzul karası. Barışçıl vadiler ve derli toplu çiftlikler, pırıl pırıl buzullarla köpüren şelaleler ve yüksek dağlarla 
çevrili, doğal güzellikleri ile ülke içinde önemli bir turistik merkez. Burada arzu edenler rehberlerinin ekstra düzenleyeceği “ 
Olden Kasabası & Briksdal Buzulu Turu” na katılabilirler. Turumuzda otobüsümüzle Olden kasabasından ayrılarak küçük kırmızı 
kiliseyi görüp Floen ve Olden gölleri manzaraları eşliğinde Rustoen üzerinden Briksdal’a varıyoruz. Buradan yaklaşık 40 dakika 
sürecek bir yürüyüş mesafesinde olan meşhur Briksdal buzuluna gideceğiz. Burada şelaleler ve muhteşem bir dağ manzarası 
sizleri bekliyor. Ayrıca buzul gölü ve Briksdal buzulunda muhteşem kareler yakalama imkânı bulacaksınız.  
Gemimizin hareket saati 19.00. Akşam Yemeği ve geceleme gemide. 
04.GÜN NORDFJORDEID 
Gemimiz sabah saat 08.00'de Nordfjordeid limanına yanaşacak. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak 
düzenleyeceği Geiranger Turu ‘na katılabilirler. Gezimiz Geiranger’den başlayacak ve Flydal seyir platformunda duracagiz . 180 
derece açılı 10 virajlı yolda da ayrı bir heyecan yaşayacaksınız. Ardindan Djupvatnet Golu eteklerinde verecgimiz molanin 
ardından 1476 m yükseklikteki Dalsnibba dağını görebileceğimiz terasından göreceğiniz manzara ile büyüleneceksiniz. Ayrıca 
Avrupa nın en derin gölü olan Hornindal Gölü görülecek ve Stryn adlı yerleşim beldesini göreceksiniz. Gemimize dönüş.  
Gemimiz akşam 18.00'da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
05.GÜN MALOY 
Gemimiz sabah saat 08.00’de Maloy limanına yanaşacak. Dileyen misafirlerimiz detayları daha sonra açıklanacak olan ekstra 
tura katılabilirler. Gemimiz akşam 18.00'da Maloy limanından ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
06.GÜN STAVANGER 
Gemimiz saat 12:00’da Stavanger’e varıyor. Burada arzu edenler rehberlerinin düzenleyeceği ekstra  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 21.00. 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 KİEL - HAMBURG  - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI  
Gemimiz saat 07.00’de Kiel limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltımızın ardından gemi çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve 
bizi bekleyen aracımız ile Hamburg Havalimanı’na hareket ediyoruz. 
Check-in işlemlerimizin ardından Anadolujet Hava Yollarının TK7883 sefer sayılı uçağı ile saat 12.35’de hareket ediyoruz. Yerel 
saat ile 16.45’de Sabiha Gökçen Havalimanına varış. Turumuzun sonu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


