
 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
16.03.2023 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI – SHARHAH UÇUŞU 23:00 – 04:20(+1) 
17.03.2023 DUBAI BAE - - 
18.03.2023 DUBAI BAE - - 
19.03.2023 DUBAI BAE - - 
20.03.2023 ABU DHABI BAE 08:00 23:48 
21.03.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
22.03.2023 MUSCAT UMMAN 07:00 18:00 
23.03.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
24.03.2023 SALALAH UMMAN 10:00 23:59 
25.03.2023 

DENİZDE SEYİR 
 - - - 

26.03.2023 
27.03.2023 
28.03.2023 
29.03.2023 
30.03.2023 
31.03.2023 
01.04.2023 HERAKLION YUNANİSTAN 08:00 18:00 
02.04.2023 PİRE/ATİNA YUNANİSTAN 08:00 18:00 
03.04.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
04.04.2023 PALERMO SİCİLYA 08:00 18:00 
05.04.2023 NAPOLİ SİCİLYA 08:00 18:00 
06.04.2023 CIVITAVECCHIA/ROMA İTALYA 08:00 18:30 
07.04.2023 CENOVA İTALYA 09:00 18:00 
08.04.2023 MARSİLYA FRANSA 09:00 18:00 
09.04.2023 BARSELONA İSPANYA 08:00 - 



KATEGORİ 16 MART 2023 
İÇ KABİN (PROMO) 1399 € 

İÇ KABİN 1499 € 
DIŞ KABİN(PROMO) 1699 € 

DIŞ KABİN 1799 € 
BALKONLU KABİN(PROMO)  1999 € 

BALKONLU KABİN  2199 € 
TEK KİŞİ FARKI %80 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN  1199 € 
3. VE 4. KİŞİ ÇOCUK(2-17 YAŞ ARASI) 999€ 

3. VE 4. KİŞİ BEBEK(0-2 YAŞA KADAR) YALNIZCA VERGİ ÖDER 
HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ (FİYATA DAHİLDİR) 670€ 

 
 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 Pegasus Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı – Sharjah / Barselona – İstanbul Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçuşlar.  
 COSTA TOSCANA gemisinde tercih edilen kabin kategorisinde 23 gece 25 gün tam pansiyon konaklama. 
 Havalimanı ve Liman vergileri.  
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferleri. 
 Tecrübeli Türkçe Tur Liderliği Hizmeti.(Grup kişi sayısının en az 25 olması halinde) 
 Panaromik Dubai Şehir turu. 
 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.  
 Sağlık hizmetleri. / Kişisel Harcamalar. 
 Gemideki tüm içecekler. 
 İç hat bağlantı uçuşları. 
 Gerekli vize ücreti.(Schengen & BAE Vizesi) 
 Yurtdışı çıkış harcı. (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz) 
 Seyahat güvence paketi (İptali kapsamaktadır.) (50€). 70 yaş ve üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır. 

İPTAL İADE ŞARTLAR 
* 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 TOSCANA İLE  
ARAP YARIMADASI’NDAN BATI AVRUPA KIYILARINA 

TUR PROGRAMI 
01.GÜN SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI – DUBAİ(BAE) 
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış hatlar terminalinde saat 20.00'da buluşmamızın ardından check-in işlemlerimizi yapıyoruz ve 
sonrasında Pegusus Hava Yollarının PC746 sefer sayılı uçuşu ile saat 23.00’da Dubai’ye hareket ediyoruz. Geceleme uçakta. 
02.GÜN /DUBAİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) 
Sharjah’a  yerel saat ile saat 04:20’de varışımızın ardından Panaromik Dubai Şehir turumuza başlıyoruz. Panaromik turumuzun 
ardından kahvaltı için mola veriyoruz. 
Kahvaltı sonrası  Dubai limanına, gemimize transfer. Gemi check in işlemleri ve kabinlere yerleşmenin ardından serbest zaman. 
Kabinlerimize yerleştikten sonra arzu eden misafirler rehberimizin extra olarak düzenleyeceği ‘’Dubai Çöl Safari Turu’na 
başlayacaktır. Öğleden sonra yapacağımız Safari turumuzda önce 4x4 araçlar ile hareket ediyoruz. 45 dakikalık bir yolculuk ile 
çöle ulaşıyoruz. Profesyonel şoförlerimizin lastiklerin havalarını indirmek için verdikleri 10 dakikalık moladan sonra turumuz 
başlıyor. Nefes kesici çöl safarimizde kum tepelerinin üzerinden geçerken heyecanın doruklarını yaşayacaksınız. Safarinin 



ardından en güzel güneş batışlarından biri olan çölde güneşin batışını izleyip, çölde kurulan kampta yapılacak akşam yemeğimizi 
müzik ve dansöz eşliğinde alıyoruz. Sonrasında gemimize geri dönüş. Turumuzun sonu. 
Gemimiz bu gece limanda.  
03.GÜN DUBAI(BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) 
Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman.  Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak 
düzenleyeceği “Dubai’nin Modern Yüzü & Mucize Bahçesi & Burj Khalifa” turuna katılabilirler. Sabah saatlerınde, 12.1 milyar 
dolara mal olan alışveriş merkezi Dubai Mall’a gidilerek dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’ya çıkılacaktır. Ardından  Modern 
şehir yaşamının şehrin yeni kalbi otellerin,kafelerin, dükkanların bulunduğu ünlü JBR The Walk’u, bir sürü teknenin demirlemiş 
olduğu ve gökdelen manzarasını deniz ile birleşmiş bir şekilde görebileceğiniz  Marina’yı, eskiye bağlı kalarak yapılmış modern ve 
otantik çarşı Medinat’ı ve Jumeriah Cami’yi göreceğiz.  Sonrasında ilk olarak 2013 yılında Sevgililer Günü için yapılan ve sadece 
Dubai’de değil, aynı zamanda dünyada da eşi benzeri olamayan, Göz sulanma tasarımlarında, müthiş şekillerde ve yapılarda 45 
milyondan fazla çiçek kombinasyonları ile birbirinden ilginç tasarımlara ev sahipliği yapan “Dubai Mucize Bahçesi(Dubai Miracle 
Garden)’i  göreceğiz. Tur sonrası gemimize dönüş. Gemimiz bu gece limanda demirliyor. 
04.GÜN DUBAI(BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) 
Sabah kahvaltımızın kişisel ihtiyaçlar ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra 
“Emirates Mall & Dubai Outlet Alışveriş Turu’na katılabilir. Dünya’nın ilk çölde kayak pistinin yer aldığı Emirates Mall’a 
gerçekleştireceğimiz ziyaretimizin ardından, Dünyanın en büyük Outlet alışveriş merkezlerinden biri olan Dubai Outlet Mall, Her 
türlü ünlü markayı fabrika satış fiyatına satın alabileceğiniz bir alışveriş imkanını sizlere sunuyor. Tur sonrasında gemimize geri 
dönüyoruz. Gemimiz saat 23:59’da hareket ediyor. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde. 
 
05.GÜN ABU DHABI(BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) 
Gemimiz saat 08:00’da Abu Dhabi Limanı’na yanaşıyor. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Serbest zamanın ardından dileyen misafirlerimiz rehberlerinin extra olarak düzenleyeceği “Abu Dhabi Şehir & Qasr AlWatan & 
Şeyh Zayed Camii Turu” ‘na katılabilirler.Dünyanın en zengin kenti kabul edilen Abu Dhabi turumuz esnasında zenginliğin neler 
yaptırabildiğine tanıklık edeceğiz. Çöl olmasına rağmen milyar dolarlar harcanarak yemyeşil bir görünümü olan kentte en ilgi 
çeken yapılarda sizleri gezdireceğiz. Bugünki turumuzda da bu projeye dâhil olan ve bölgenin en popüler adalarından biri sayılan 
dünyanın ilk ve en büyük dairesel gökdeleni Aldar, Ethiad gökdelenleri gibi çok ilginç mimari tarzda yapılar ile Saadiyat ( Mutluluk 
) Adası olacak. Yol boyunca buna paralel olarak Guggenheim, Abu Dabi Louvre ve diğer pek çok büyük müze inşaları, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin aktif olarak yönetildiği başkanlık konutunu(Qasr AlWatan) göreceğimiz yerler arasında.Beyaz Granit ve kireç taşı 
ile yapılmış bu görkemli sarayda Arap Yarımadası ve İslami mimarinin örneklerini göreceğiz. Büyük kubbeler, 350.000 parça kristal 
ile yapılmış avize, BAE’nin yönetildiği toplantı salonlarını göreceğiz. 
Abu Dhabi ye dönerken dünyanın en büyük camilerinden biri ve teknoloji harikası olan “Şeyh Zayed Bin Sultan Camii” ni ziyaret 
edeceğiz. Dünyanın en güzel ve büyük camilerinden biri olan bu yapı beyaz mermerden muhteşem mimarisi haricinde, 
barındırdığı dünyanın en büyük avizesi ve dünyanın en büyük el dokuma halısı ile de dikkat çekiyor. Ziyaretimiz sonrası gemimize 
geri dönüyoruz. Gemimiz saat 23.59’da limandan ayırlıyor. 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 MUSCAT(UMMAN) 
Gemimiz saat 07:00’da Muscat limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Serbest zamanın ardından “Muscat Şehir Turu ” muza başlıyoruz. Bu turumuzda dünyanın en güzel camiilerinden kabul edilen 
“Sultan Kabus Camii” ziyaret edilecektir. Panaromik olarak yapılacak turumuzda  “Sultan Sarayı”, “El Mirani” ve “El Celali Kaleleri”, 
“Muskat Opera Sarayı” görülecek sonra eski Muscat kültürünü yakından görebileceğiniz “Bait Az Zubair Müzesi” ni ziyaret 
edeceğiz. Ardından Matrah pazarı görülecektir. Tur sonrası alışveriş için serbest zaman. Akabinde gemimize dönüş. 
Geminin hareketi saat 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
08.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. 
09.GÜN SALALAH(UMMAN) 
Gemimiz sabah saat 10.00’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 23.59’da limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide 
10. – 16. GÜN DENİZDE SEYİR(KIZILDENİZ) 
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. 
17. GÜN HERAKLION/GİRİT(YUNANİSTAN) 
Gemimiz saat 08:00’da Girit/Heraklion Limanı’na varıyor. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak Rehberleri tarafından düzenlenecek olan “Girit Şehir Turu & Knossos Sarayı Turu” ‘na 
katılabilirler. Turumuz esnasında Agios Titos Kilisesi, Rasih Bey Konağı, Agios Minas Katedrali, Osmanlı Bon Marche Binası, Valide 
Sultan Camii Şadırvanı, Evkaf Binası, Morosini Şadırvanı, Osmanlı Kışlaları, Venedik Loggiası, Venedik Limanı ve tersaneleri 
görülecek yerler arasındadır. Şehir turu sonrası M.Ö. 2000 yılında inşa edilen ve Minos Krallığının başkenti olan Knossos Sarayını 
ziyaret etmek için heraket ediyoruz. Efsanevi bir labirent olduğuna inanılan ve içerisinde birçok oda bulunan sarayı gördükten 
sonra Heraklion şehir merkezine dönüyoruz, serbest zamanın ardından gemimize geri dönüyoruz. Gemimizin hareketi saat 
18.00’da.  Akşam yemeği ve geceleme gemimizde. 
18. GÜN PİRE/ATİNA(YUNANİSTAN) 
Gemimiz saat 08:00’de Pire/Atina limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman.Atinayla bütünleşmiş canlı ve büyük bir şehir olan Pire, Yunanistan’ın en büyük limanıdır. Eski Yunan Medeniyetlerinin en 
güçlü sembolü Pantheon, Akropolis`in üzerinde yer alır. Daha aşağıda tavernalar ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Plaka`da 
günün ve gecenin ritmini yakalamak mümkündür. Sabah kahvaltısının ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. 
Arzu eden misafirlerimiz rehberleri tarafından ekstra olarak düzenlenecek “Atina Şehir Turu ”na katılabilirler. Turumuza Pireden 
yaklaşık 45 dk mesafede yer alan Atina’ya giderek başlıyoruz. Atina’ya varışımız ile birlikte panoramik Atina şehir turu; Acropol, 
Agora, Zeus Tapınağı, Parlamento Binası, Syntagma - Omonia Meydanları, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başbakanlık Konutu, Tarihi 
Olimpiyat Stadyumu, Panepistimiou Bulvarları, Ulusal Kütüphane ve Akademi üniversitesi görülecek yerler arasındadır. Şehir 
turunun ardından serbest zamanımız olacaktır.Geminin hareketi saat 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
19. 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. 
20. GÜN PALERMO(SİCİLYA) 
Gemimiz sabah saat 08.00’de Palermo limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği “Palermo & Cefalu Turu” na katılabilirler. Sicilya’nın 
başkenti Palermo’ya varışın ardından Palermo’nun ve Sicilya’nın en güzel tatil beldelerinden Cefalu’ya gidiyoruz. Ortaçağdan 
kalma yapılarıyla kasaba hem alışveriş için hem de Sicilya ruhunu tam anlamıyla hissedebileceğiniz bir yer. Turmuz sıraasında 
Normanlardan kalma katedral ve antik çamaşırhane ziyaret edeceğimiz yerler arasında. Serbest zaman sonrası Palermo'ya dönüş 
ve şehri tanıtan bir tur yapacağız. Daha sonra Monreale Manastırı’nı ziyaret ediyoruz. Eski ve yeni ahitten sahnelerin betimlendiği 
toplam 6340 m2’lik mozaik bezemeyi görüyoruz. Daha sonra gemiye dönüş. 
Geminin hareket saati 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
21. GÜN NAPOLİ(İTALYA) 
Gemimiz saat 08.00’de Napoli limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Campanya Bölgesi’nin ünlü limanı Napoli, eski çağların hiçbir zaman tamamen ortadan kaybolmamış birkaç Avrupa şehrinden 
biridir. Yunanlıların kurduğu, Romalıların geliştirip genişlettiği kent, geçen yüzyıllar içinde yabancı işgalciler için en kıymetli hazine 
olmuştur. Böylesi geçmişin günümüze uzantısı ise; gürültülü, suç oranı yüksek, biraz pasaklı, biraz karmaşık ama görülmeye değer 
bir metropoldür.Dileyen misafirler rehberleri tarafından ekstra olarak düzenlenecek olan tura katılabiliriler. Tur sonrası gemiye 
geri dönüş. Geminin hareketi saat 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
22. GÜN CIVITAVECCHIA/ROMA(İTALYA) 
Gemimiz saat 08.00’da Civitavecchia limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Merkezi İtalya'da Lazio Bölgesi'nde, Roma ili'ne bağlı ve Roma şehrinin merkezinin 80 km batı-kuzey-batısından bulunan 
bir kent ve bir komün. Şehrin ismi Latince "eski şehir" anlamına gelir. Burada arzu edenler rehberlerinin düzenleyeceği “Roma 
Şehir Turu” na katılabilirler. Ölümsüz şehir Roma, engebeli bir bölgede bulunan 7 tepe üzerine kurulu. Bal renkli çeşmelerin 
şehri ya da Augustus tarafından yaratılan mermerler şehri olarak adlandırılan şehir, efsanelere göre M.Ö. 753 yılında Romulus 
(Romolo) tarafından kurulmuş. Tiber (Tevere) Irmağı üzerinde ve Tiren Denizi'ne yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan Roma, hiç 
şüphesiz, dünyanın hakkında en fazla yazılar yazılan, resimlerle güzellikleri sergilenen ve en fazla övülen şehirlerinden bir 
tanesi. Batı uygarlığının beşiği ve Katolik dininin kalbi olan Roma, bugün İtalya’nın siyasi, idari ve kültürel hayatının merkezidir. 
Tam gün sürecek olan bu turumuzda Civitavecchia Limanın da bizi bekleyecek olan otobüsümüzle 1 saat 15 dakikalık bir 
yolculuktan sonra varacağımız Roma’da otobüsümüzle panoramik bir tur yapıyoruz. Görülecek yerler arasında; Castel 
Sant’Angelo, Tiber Nehri, Borghese Parkı, Via Veneto, Popolo Meydanı, Republica Meydanı, Via Nazionale, Marcello 
Tiyatrosu, Circo Massimo, Forum alanları bulunmakta. Daha sonra Roma’nın ünlü meydanlarını yürüyerek keşfediyoruz. 
Görülecek yerler arasında; Pantheon Meydanı, Navona Meydanı, Aşk Çeşmesi ve İspanyol Merdivenleri’nde turumuzu bitirip 
alışveriş molası veriyoruz. Akşam otobüsümüzle buluşup gemimize dönüyoruz. 

NOT: Katılmak isteyenler, meydanlara otobüs giremeyeceği için meydanlar arasında yürüyüşler yapılacağını göz önünde 
bulundurmalıdırlar. San Pietro Bazilikası’na girmek için en az 2 saat kuyruk bekleneceğinde programda yer almamaktadır. Arzu 



edenler serbest zamanlarında gidebilirler. Kadınların omuzlarının ve dizkapağı altına kadar bacaklarının, bayların ise omuzlarının 
ve ayak bileklerine kadar bacaklarının kapalı olması şarttır. Geminin hareket saati 18.30. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
23. GÜN CENOVA/PORTOFİNO(İTALYA) 
Gemimiz sabah saat 09.00’da Cenova 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 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
24. GÜN MARSİLYA(FRANSA) 
Gemimiz sabah saat 09.00’da Marsilya limanına varıyor. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman.  Avrupa’da en büyük kara alanına sahip olan Fransa’nın 2. en büyük şehri Marsilya, Provence’ın sınırları içinde yer alıyor. 
Bazıları şehrin merkezi olarak, St. Charles Garı’nı bazıları ise Le Vieux-Port denilen eski limanı kabul ediyor. Şehir merkezine 30 
km uzaklıktaki Marsilya Havaalanı’ndan her 20 dakikada bir hareket eden otobüsler, yolcuları Saint Charles Garı’na getiriyor. 
Burada arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Marsilya Panoramik Şehir Turu & Aix En Provance” turuna 
katılabilirler. Bugünkü turumuzda rehberimizle buluştuktan sonra ilk önce Marsilya’ya 40 dakika mesafede bulunan Aix en 
Provence’a gideceğiz. Fransa'nın güneyinde Marsilya'ya 25 km uzaklıktaki tarihi ve kültürel bir şehir olan Provence, Arnavut 
kaldırımlı daracık sokakları ile Beyoğlu'nu anımsatıyor. Yat limanları ve çiçekli tepeleriyle, Fransa'nın başka hiçbir bölgesine 
benzemez. Romanesk ön cephesi ve üstü kapalı kemerli yolu ile XII. Yüzyıldan kalma meşhur St. Saviour’s Katedrali ile başlayacak. 
Daha sonra şehrin eski bölgesinde yapacağımız keyifli yürüyüş sırasında burada bulunan antik hanları ve 17. YY’da Kardinal 
Mazarino’nun kardeşi tarafından tasarlanmış olan Mazarino semtini göreceksiniz. Kısa bir molanın ardından önemli bir denizcilik 
şehri olan Marsilya’ya geri döneceğiz. İlk olarak yüksek bir tepenin üzerinde bulunan “Notre Dame de la Garde Kathedrali”ni 
ziyaret ederek başlayacağız. Bu ziyaret ardından Longchamps Çeşmesi, Saint Charles tren garı, eski şehir, Hotel de Ville ve yat 
limanı bölgesi görülecek yerlerden bazıları. Daha sonra şehir merkezinde serbest vaktimizin ardından gemimize döneceğiz.  
Geminin hareket saati 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
25.GÜN BARSELONA (İSPANYA) – SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 
Gemimiz sabah 08.00’da Barselona limanına yanaşacak.  
Sabah kahvaltımızın ardından gemi çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gemiden ayrılmamızın ardından havaalanına hareket 
ediyoruz. Check-in işlemlerimizin ardından Pegasus Hava Yollarının PC 1092 sefer sayılı uçağı ile saat 14:40’da Sabiha Gökçen 
Havalimanı'na hareket ediyoruz. Yerel saat ile 19:05’de Sabiha Gökçen Havalimanına varış. Turumuzun sonu. 

 


