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5* DLX NICKO VISION ile CUMHURİYET BAYRAMI’NDA 
TUNA NEHRİ & ORTA AVRUPA’DA 4 ÜLKE 

Münih - Passau - Ybbs – Wachau Vadisi Geçişi - Viyana(1) - Budapeşte (1) - 
Bratislava – Melk – Passau – Münih  

24 Ekim 2022 / 7 Gece 8 Gün 
 
01.Gün İSTANBUL - MÜNİH – PASSAU  
24 Ekim 22 İstanbul Yeni Havalimanı Dış Hatlar Terminali, Türk Havayolları kontuarında saat 04.30’da buluşma. 
Check-in ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK1629 sefer sayılı uçuşu ile saat 06.55’de Münih’e 
hareket. Yerel saat ile 08.30’da Münih’e varış ve Panoramik Münih Şehir Turu. Şehir turumuzda ilk durak etrafı 
müzeler, kiliseler, dükkanlar, kafelerle çevrili, şehrin kalbinin attığı yer Marienplatz, zarif kubbeleri, etkileyici çan 
kulesiyle ilgi çekici güzelliğe sahip Eski Belediye Binası (Altes Rathaus), Münih denilince ilk akla gelen yapılardan, şehrin 
adeta sembolü Yeni Belediye Binası (Neues Rathaus), 14.yüzyıl gotik tarzda inşa edilmiş İsator Kapısı, yine Münih’in 
simgesi olarak kabul edilen Kral Ludwing’in altın mezarı ve birçok hazinenin sergilendiği Fraunenkirche (Meryemana 
Kilisesi) görüldükten sonra Passau limanında bizleri bekleyen nehir gemimize transfer (170 km). Gemimize check-in 
işlemlerimizi tamamladıktan sonra saat 17.00’de hareket. ‘’Hoş geldiniz kokteyli’’, Akşam yemeği ve geceleme 
gemimizde. 
 
02.Gün YBBS / IPS   
25 Ekim 22 Gemimiz sabah saat 06.00’da Melk bölgesinin en büyük şehri olan YBBS / İPS limanına yanaşacak. Sabah 
kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberleri eşliğinde şehri 
tanımak adına kısa yürüyüş turuna katılabilirler. Gemimiz öğlen 12.00’de limandan ayrılarak Tuna ve Melk Nehirlerinin 
birleştiği noktada bulunan ve muhteşem manzarası ve tarihi ile iç  içe  geçmiş  Wachau  vadisinden  Seyir Halinde 
Geçiş. Akşam 20:00’de Viyana’ya varış ve arzu eden misafirlerimiz için ekstra Grinzing Meyhaneleri Etkinliği. 
Viyana’nın eğlence merkezi olan Grinzing tepelerine çıkarak, bölgenin en popüler restoranlarından birinde kemanlar, 
akordeonlar, Viyana şarkıları eşliğinde unutulmaz saatler geçireceksiniz. Otantik bir Grinzing tavernasında pane 
edilmiş enfes schnitzellerimiz yöresel giysileri ile servis yapılmaktadır. Akordeon ve keman eşliğinde Grinzinger 
Heurige içeceklerinin ikram edildiği muhteşem bir gece geçireceksiniz. Bu keyifli akşamın sonunda gemiye dönüyoruz 
ve geceleme gemide.  
 
03.Gün VİYANA  
26 Ekim 22 Gemide sabah kahvaltısından sonra arzu eden misafirlerimiz için ekstra Viyana şehir turu. Bu turda 
Avusturya’nın başkenti Viyana şehrini gezmeye Hundertwasserhaus’da (100 su evi) 20 dakika bir mola vererek 
başlıyoruz. Daha sonra Belvedere Sarayının etrafını yürüyerek şehir merkezine dönüyor ve her köşesinde olağanüstü 
mimarisi ile keyif verecek Viyana turumuza Ringstrasseyi, Eyalet Opera Binası, Parlamento Binası, Burg tiyatrosu Votiv 
Kilisesi ile devam ediyoruz. Şehrin eski bölümünde ise St.Stephan Katedralinin bulunduğu St.Stephan meydanında kısa 
bir mola verilecektir. Daha sonra Graben ve Kohlmarkt, Michaela meydanı, Hofburg Sarayı, İspanyol binicilik okulunun 
bulunduğu Albertina meydanı, Opera binası ve tarihi Otel Sacher görülecektir. Tur sonrasında gemide öğle 
yemeğinden sonra arzu eden misafirlerimiz için ekstra Schönbrunn sarayı ve Bahçesi turu. Habsburg hanedanının 
yazlık sarayı olan ve Sissi olarak bilinen İmparatoriçe Elizabeth ile özdeşleşen Avrupanın en güzel saraylarından biri 
olan Schönbrunn sarayı ve bahçesini gezeceksiniz. Tur sonrasında gemiye dönüş ve saat 18:00’de geminin hareketi. 
Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
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04.Gün BUDAPEŞTE  
27 Ekim 22 Gemide sabah kahvaltısının ardında saat 09:30’da Budapeşte’ye varışta arzu eden misafirlerimiz için 
ekstra Budapeşte ve Szentendre turu. Şehirdeki nadir ayakta kalabilen Osmanlı eserlerinden Sokullu Hamamı, 
Macaristan’ı kuran Macar Beyleri’nin heykellerinin süslediği Kahramanlar Meydanı, Tuna üzerindeki Budapeşte’nin 
gerdanlıklarından Elizabeth ve Zincirli Köprüleri, Budin Kalesi ile içindeki Matyaş Kilisesi ve Kütüphane, Budapeşte 
Parlamento binası, Gellert (Gürzü İlyas) tepesi görülecek yerler arasındadır. Daha sonra Budapeşte’ye 25km uzaklıkta 
17.yüzyıldan kalma pitoresk bir köy olan Szentendere’ye hareket. Bu ziyaret esnasında, haç anıtıyla Ana meydanı, 
Macaristan’daki ilk eğitim veren okulu, Preobrazenska kilisesini, Tepedeki kiliseyi göreceksiniz. Bu gezi esnasında, 
çevrede gezinmek ve el yapımı Macaristan hatırası eşyalar almak için ya da renkli Macar kafelerinin keyfini çıkarmak 
için de fırsatınız olacaktır. Gemide akşam yemeği veya arzu eden misafirlerimiz için ekstra yemekli müzikli Macar 
gecesi. Geceleme gemide. 
 
05.Gün BUDAPEŞTE  
28 Ekim 22 Gemide sabah kahvaltısının ardından ekstra olarak düzenlenecek Estergon Turu. Kralların taç giydiği 
Macaristan’ın en büyük katedralinin ve stratejik konumu dolayısı ile Kanuni tarafından fethedilen ve Osmanlı tarihinde 
büyük önemi olan ve Estergon Kalesi gezilecektir. Tur sonrası gemiye dönüş saat 14:00’de hareket. Öğlen ve Akşam 
Yemekleri, geceleme gemide.  
 
06.Gün BRATİSLAVA   
29 Ekim 22 Gemide sabah kahvaltısının ardından yürüyerek Bratislava şehir turu. Orta Avrupa’nın en eski 
şehirlerinden olan Bratislava 3 Ülkenin kesişme noktasında ve Tuna kenarında yer almaktadır. Kahvaltı sonrası, 
yaklaşık 3 saat sürecek turumuzda ilk durağımız; 2.Dünya Savaşı sonunda hayatlarını Bratislavayı özgür kılabilmek için 
kaybeden Sovyet Askerleri anıt mezarı olacak. Bir sonraki durağımız Kelt döneminden beri Tuna kenarındaki yerleşim 
alanı olan Bratislava kalesi olacak. İmparatoriçe Maria Theresa için yapılmış düzenlemeler, Kale bölgesini ülkenin idari 
merkezi yapmış durumdadır. UNESCO miras listesinde yer alan Bratislavadaki yürüyüş turumuz ise eski şehri’ni tarihi 
St.Michael kapısından geçerek başlıyor. Sonrasında Belediye binası, Eski saray, Şehir merkezinde yer alan ünlü sanatçı 
ve bestecilerin yaşadıkları Orta Çağ mimarisinde yapılmış olan evleri ziyaret ederek, Opera binasında turumuzu 
tamamlıyoruz. Tur sonrası gemimize dönüyoruz. Gemimiz 13:30’da hareket ediyor. Öğlen & Akşam yemeği ve 
geceleme gemimizde.  
 
07.Gün MELK   
30 Ekim 22 07:30’da Melk’e varışımınız ardından kahvaltı ve sonrasında arzu eden misafirlerimizle ekstra Melk 
Benedikten Manastırı ve şehir turuna başlıyoruz. Dünya’nın en büyük Barok eserlerinden olan ve Umberto Eco'ya 
''Gülün adı'' romanı için esin veren muhteşem Benedictine Manastırına gidiyoruz. 12.yy’da inşaa edilmiş Muhteşem 
bir tarih ve zenginliğe sahip bu yapıyı lokal rehberler eşliğinde geziyoruz. Bu yapı yalnızca Avusturya bölgesinde değil 
tüm Avrupa’da haklı bir üne sahip olan Babenberg Hanedanlığı döneminde muhteşem bir Manastır haline gelip, 16-
17 yy’da zirveye ulaşmıştır. Avrupa’nın en zengin kütüphanesine sahip olan manastır kesinlikle görülmeye değer bir 
kültür mirası olup halen günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır. Tur sonrası gemimize dönüyoruz. Gemimiz 13:30’da 
Melk’den hareket edecektir. 
 
08.Gün PASSAU – MÜNİH (ALMANYA) - İSTANBUL  
31 Ekim 22 Sabah 07.30’da Passau limanına varış. Kahvaltı sonrası gemiden çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve 
Münih Havalimanına transfer(170 km). Check-in ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK1634 sefer sayılı 
uçuşu ile saat 14.30’da İstanbul Havalimanına hareket. Yerel saat ile 18.15’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 
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TUR ÜCRETİ (Kişi Başı) 
Dış Kabin /Alt Kat - 14m2 999 Euro 
French Balkonlu Kabin /Orta Kat - 14m2 1.349 Euro 
French Balkonlu Kabin /Üst Kat - 15m2 1.449 Euro 
Single (Tek kişi) farkı Sorunuz 
Havalimanı & Liman Vergileri & Seyahat Sağlık Sigortası Yukarıdaki Fiyatlara Dahildir! 

     İLAVE ÜCRETLER (Kişi Başı) 
Gemi Personel Bahşişleri  Oda Hesabınıza Eklenecektir 
Vize Çok Girişli Schengen Vizesi 

 
 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER 
* THY ile İstanbul – Münih – İstanbul arası ekonomi sınıfı uçak bileti 
* Gemide 7 gece tam pansiyon konaklama ve gemi içerisindeki tüm aktiviteler 
* Havalimanı ve Liman Vergileri 
* 5*Deluxe Nehir gemisinde, 7 gece tam pansiyon konaklama (Tam pansiyon dahilindeki servis gemiye biniş günü 
Akşam yemeği ile başlayıp, gemiden iniş günü kahvaltı ile son bulmaktadır) 
* Gemideki eğlence ve aktiviteler 
* Ücretsiz çay & kahve istasyonu 
* Tecrübeli rehberlik hizmeti (Yeterli kişi sayısı sağlandığı takdirde Türkçe rehberlik hizmeti verilecektir.) 
 
 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
* Geminin servis personeli bahşişleri (gemide nakit ya da kredi kartıyla ödenir)  
* Gemideki tüm alkollü ve bazı alkolsüz içecekler 
* Kişisel harcamalar (Telefon, kuru temizleme, internet vb.) 
* Gemi veya rehberiniz tarafından organize edilecek tüm ekstra turlar 
* Seyahat iptal sigortası  
* Geminin servis personeli bahşişleri  
* Vize ücreti  
* Yurtdışı çıkış harcı  
 
5* DLX NICKO VISION GEMİSİ:   
2018 yılında seferlerine başlayan gemi, 135 metre, 110 kabin / 220 yolcu kapasitelidir. Tüm kabinlerde; Tv, wi-fi 
hizmeti(ücretli), kasa, saç kurutma makinası vb imkanlar bulunmaktadır. 
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Notlar ve bilmeniz gerekenler; 
 
*Programda belirtilen saatler Türk Havayolları(Uçak Firması) ve Nicko cruises(Gemi Firması)‘dan alınmıştır. Saatlerde 
olabilecek herhangi bir değişiklikten Golden Bay Tour sorumlu değildir. Dolayısıyla herhangi bir saat değişikliğinden 
ötürü Golden Bay Tour programın içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde oynama yapabilir. 
*Limanlardaki turların süreleri, gezilecek yerler ve sıralamaları rehberler tarafından belirlenmekte olup, gereken 
durumlarda değişiklik yapılabilir veya tamamen kaldırılabilir. 
*Nehirlerde meydana gelebilecek nehir su seviyesinin yükselmesi veya azalması gibi doğal afet durumlarından ve 
seviye havuzlarında/kanallarda meydana gelebilecek olan grev uygulaması veya planlanan limana yanaşılamaması  
gibi force major durumlarından Golden Bay Tour sorumlu olmayacaktır. Aynı zamanda meydana gelebilecek olan 
liman değişikliği, limana varış ve ayrılış saati değişikliği gibi program dışı durumlardan Golden Bay Tour sorumlu 
olmayacaktır. 
 *Uçak yolculuğu esnasında her yolcunun kabin içine 36 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x 56 cm (boy) ebatlarında bir 
parça eşya alma hakkı vardır. Bununla birlikte her yolcu uçağın bagajına vermek kaydıyla yanına 1 adet en fazla 20 
kilo olan valiz alabilme hakkına sahiptir.  
*Gemi yolculuğu sırasındaki alacağınız akşam yemeklerinden 1’i resmi akşam yemeğidir ve misafirlerimizin bu gece 
için yanlarında formal/resmi kıyafet getirmeleri beklenmektedir. 
*Gemiye check-in esnasında her misafir pasaportunu verip kabin anahtarını alabilecektir. Gemi manifestosu ve lokal 
işlemler için toplanan pasaportlar 1 gün sonra geri verilecektir.  
*Gemideki harcamalarını kredi kartı ile yapacak misafirlerimizin kredi kartlarını seyahat başladıktan 5 gün içerisinde 
resepsiyona kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Kayıt işlemi esnasında kredi kartınızdan herhangi bir çekim yada belli 
bir tutar bloke edilmeyecektir.  
*Geminin kalkış saatlerine kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Limanlarda gemimizin kalkış saatinden en geç 30 
dakika önce gemiye giriş yapılması gerekir. Aksi takdirde gemiye giriş yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumdan 
Golden Bay Tour sorumlu olmayacaktır.  
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