
MSC FANTASIA 
04 Mayıs 2023 (10 Gece – 11 Gün) 

***TÜRKÇE REHBERLİ*** 
***DIŞ KABİN FİYATINA BALKONLU KABİN*** 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
04.05.2023 Kiel ALMANYA - 18:00 
05.05.2023 Denizde Seyir - - - 
06.05.2023 Bergen NORVEÇ 08:00 14:00 
07.05.2023 Denizde Seyir - - - 
08.05.2023 Honningsvag / North Cape NORVEÇ 17:00 - 
09.05.2023 Honningsvag / North Cape NORVEÇ - 02:00 
09.05.2023 Tromso NORVEÇ 13:00 20:00 
10.05.2023 Denizde Seyir - - - 
11.05.2023 Trondheim NORVEÇ 09:00 18:00 
12.05.2023 Nordfjordeid NORVEÇ 08:00 16:00 
13.05.2023 Denizde Seyir - - - 
14.05.2023 Kiel ALMANYA 09:00 - 



KATEGORİ 04.05.2023 
PROMO İÇ KABİN 999€ 
İÇ BELLA KABİN 1049€ 

İÇ FANTASTİCA KABİN 1099€ 
DIŞ BELLA KABİN 1349€ 

DIŞ FANTASTİCA KABİN 1399€ 
BALKONLU BELLA KABİN 1399€ 

BALKONLU FANTASTİCA KABİN 1549€ 
TEK KİŞİ FARKI %70 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN  999€ 
3. VE 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI ÇOCUK 799€ 

HAVAİMANI VE LİMAN VERGİLERİ 490€ 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 Türk havayolları ile Istanbul Yeni Havalimanı – Hamburg – Istanbul Yeni Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçuşlar. 
 KİŞİ SAYISI GÖZETMEKSİZİN PROFESYONEL KOKARTLI TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ. 
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferler. 
 Havalimanı ve liman vergileri. (490€) 
 Tercih edilen kategoride tur süresince konaklama. 
 Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar. 
 Açık büfe ve geminin çeşitli alanlarında bulunan otomatlardan alınan içecekler. 
 Gemideki eğlence ve şovlar. 
 Fitness & Spor salonu kullanımı. 
 Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası ve mesleki zorunluluk sigortası. 70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır. 

(30€) 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 Servis ücretleri. Günlük kişi başı 10€ gemide ödenir. Zorunludur. Dileyen misafirlerimiz rezervasyon esnasında ödeyebilir. 
 Sağlık hizmetleri. 
 İptal teminatlı seyahat sağlık sigortası. 50€. 70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır. 
 Kara turları. 
 Kişisel Harcamalar. 
 İç hat bağlantı uçuşları.  
 Gerekli vize ücreti (Çok girişli schengen vizesi)  
 Gemide bar ve restoranlarda alınan tüm içecekler. 
 Yurtdışı çıkış harcı. 

GRUP UÇUŞ BİLGİLERİ  
TK1661 IST HAM 07:35 – 09:45 
TK1664 HAM IST 18:40 – 22:50 

İPTAL İADE ŞARTLARI 
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 
Uçak bileti rezervasyon esnasında kesileceği için %100 cezaya tabiidir. 

 

1.Gün - İstanbul – Hamburg - Kiel
Rehberimiz ile İstanbul Yeni Havalimanında uçuştan 3 saat önce buluşma ve check-in işlemlerimizin ardından Hamburg uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz.  
Hamburg’a inişimizin ardından özel aracımız ile 5* MSC Fantasia’ya transferimiz gerçekleşiyor. 

2.Gün - Denizde Seyir 
Tüm günümüz denizde seyir halinde geçecek. Bu muhteşem geminin tadını çıkartmak için mükemmel bir fırsat. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinizi 
özel şefler tarafından taze olarak hazırlanan, herkesin damak tadına uygun çeşitli yiyecekleri bulunduran açık büfe restoranda ya da A La Carte 



restoranda sizin için özel ayrılmış yerinizde alabilirsiniz. Gün içerisinde Yoga ve fitness derslerinin yanı sıra, açık hava tenis, voleybol ve basketbol veya 
vücut geliştirme ekipmanlarının da yer aldığı son teknoloji ürünü Technogym ile donatılan spor salonundan yararlanabilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra 
dilerseniz geminin renkli ve eğlenceli bar ve kafelerinde vakit geçirip canlı müzik dinleyebilir, dilerseniz Broadway stili müzikallerden oluşan tiyatro 
gösterilerine katılabilir, kumarhanede şansınızı deneyebilirsiniz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

3.Gün – Bergen | Bergen Şehir Turu & Füniküler ile Floyen Tepesi 
Gemimiz Norveç’in eski başkentine yanaşıyor. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği “Bergen Şehir Turu & Füniküler ile 
Floyen Tepesi” turuna katılabilirler. 1830 yılına kadar ticaretin ve gemilerin durak noktası olan ve şu an UNESCO’nun Dünya Mirasları kapsamında olan 
bu güzel kenti keşfimiz Alman Limanı ile başlayacak daha sonra Bergen'in ünlü teleferiği ile Mt.Floien’a çıkılıp şehri kuşbakışı fotoğraflama fırsatınız 
olacak. Burada vereceğimiz fotoğraf molasının ardından yürüyüş turu ile Tarihi Hansa evlerini görüp tanıma fırsatımız olacak.  Turumuzun sonunda 
gemimize geri dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

4.Gün - Denizde Seyir 
Tüm günümüz denizde seyir halinde geçecek. Bu muhteşem geminin tadını çıkartmak için mükemmel bir fırsat. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinizi 
özel şefler tarafından taze olarak hazırlanan, herkesin damak tadına uygun çeşitli yiyecekleri bulunduran açık büfe restoranda ya da A La Carte 
restoranda sizin için özel ayrılmış yerinizde alabilirsiniz. Gün içerisinde Yoga ve fitness derslerinin yanı sıra, açık hava tenis, voleybol ve basketbol veya 
vücut geliştirme ekipmanlarının da yer aldığı son teknoloji ürünü Technogym ile donatılan spor salonundan yararlanabilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra 
dilerseniz geminin renkli ve eğlenceli bar ve kafelerinde vakit geçirip canlı müzik dinleyebilir, dilerseniz Broadway stili müzikallerden oluşan tiyatro 
gösterilerine katılabilir, kumarhanede şansınızı deneyebilirsiniz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

5.Gün – Honningsvag (North Cape) | Dünya’nın Tepesi North Cape’e Yolculuk 
Norveç’in North Cape’e en yakın şehirlerinden biri olan Honningsvag’dayız. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği “Dünya’nın Tepesi North 
Cape’e Yolculuk” turuna katılabilirler. Dünya’nın tepesi olarak anılan bu burunu (North Cape) Avrupa’nın en kuzey noktası olarak addedebiliriz. Yüzlerce metre yükseklikte 
çorak ve yalçın kayalar üzerindeki bu eşsiz noktada Kuzey Kutbu’nda hissedeceksiniz. Kalışımız süresince, çevrede yürüyüş yapabilir, konuk evinde kahvenizi yudumlayabilir, 
dünyanın ilk 180 derece açılı ekranından Kuzey Burnu’nun olağandışı coğrafyasını ve asırlardır bu bölgenin zor şartlarında yaşayan insanların hayatlarını gösteren Nordcap 
filmini izleyebilir, dünyanın en kuzey noktasındaki şapelini ziyaret edebilirsiniz. Yanınıza Anorak ve Montlarınızı almayı unutmayın. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

6.Gün - Denizde Seyir 
Tüm günümüz denizde seyir halinde geçecek. Bu muhteşem geminin tadını çıkartmak için mükemmel bir fırsat. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinizi özel şefler tarafından 
taze olarak hazırlanan, herkesin damak tadına uygun çeşitli yiyecekleri bulunduran açık büfe restoranda ya da A La Carte restoranda sizin için özel ayrılmış yerinizde 
alabilirsiniz. Gün içerisinde Yoga ve fitness derslerinin yanı sıra, açık hava tenis, voleybol ve basketbol veya vücut geliştirme ekipmanlarının da yer aldığı son teknoloji ürünü 
Technogym ile donatılan spor salonundan yararlanabilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra dilerseniz geminin renkli ve eğlenceli bar ve kafelerinde vakit geçirip canlı müzik 
dinleyebilir, dilerseniz Broadway stili müzikallerden oluşan tiyatro gösterilerine katılabilir, kumarhanede şansınızı deneyebilirsiniz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

6.Gün – Tromso | Tromso Şehir Turu & Polaria Merkezi 
Tromso kutupsal bölgeden önceki en son şehirdir. Etrafını çeviren inanılmaz güzellikteki ormanlar ve ulusal parkları ile meşhur olup, turumuza muhteşem bir müze ile 
başlıyoruz. Tromso Sami müzesinde, Kutup bölgesinde eskiden bugüne kadar gelmiş olan yaşamın izlerini görebileceğiz. Daha sonra bölgenin en önemli katedrali olan 
Arctic Katedrali ve mimarisini göreceğiz. Bu turumuzda ormanlarla kaplı Tromso'yu ve köprülerini göreceğiz. Sonrasında Tromso şehir merkezinde alışveriş için vaktimiz 
olacak. Akşam yemeği ve konaklama gemide. 

7.Gün - Denizde Seyir 
Tüm günümüz denizde seyir halinde geçecek. Bu muhteşem geminin tadını çıkartmak için mükemmel bir fırsat. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinizi 
özel şefler tarafından taze olarak hazırlanan, herkesin damak tadına uygun çeşitli yiyecekleri bulunduran açık büfe restoranda ya da A La Carte 
restoranda sizin için özel ayrılmış yerinizde alabilirsiniz. Gün içerisinde Yoga ve fitness derslerinin yanı sıra, açık hava tenis, voleybol ve basketbol veya 
vücut geliştirme ekipmanlarının da yer aldığı son teknoloji ürünü Technogym ile donatılan spor salonundan yararlanabilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra 
dilerseniz geminin renkli ve eğlenceli bar ve kafelerinde vakit geçirip canlı müzik dinleyebilir, dilerseniz Broadway stili müzikallerden oluşan tiyatro 
gösterilerine katılabilir, kumarhanede şansınızı deneyebilirsiniz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

8.Gün – Trondheim | Trondheim Şehir Turu & Sverresborg Açık Hava Müzesi 
Gemimiz Norveç’in Trondheim şehrine yanaşıyor. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği “Trondheim Şehir Turu & Sverresborg Açık Hava 
Müzesi” turuna katılabilirler. Kuzey’in başkenti Trondheim şehri, 997 yılında Viking Kralı Olav Tryggvason tarafından kurulmuş olup ülkenin üçüncü büyük kentidir. 
Turumuzda şehri panoramik olarak gezecek ve şehir dışındaki Sverresli Gözlem Noktası’na çıkacak ve Sverresborg Açıkhava Folk Müzesi’ni ziyaret edeceğiz. Burada kuzeyin 
insanlarının 100 yıl önce nasıl evlerde ve nasıl geleneklerle yaşadığını canlı olarak göreceğiz. Akabinde, yürüyerek eski şehrin tarih kokan sokaklarını, kuzeyin en büyük ve 
en güzeli olan Nidaros Katedrali’ni, şehri ikiye ayıran Nidelven Nehri’ni ve kanal üstündeki şehrin simgesi rengarenk tarihi antrepo binalarını göreceğiz. Diğer yerler arasında 
Avrupa’nın en büyük ahşap binası olan 140 odalı Stiftsgarten Kraliyet Sarayı’nı, Son Viking Anıtı, Old Town Bridge, tarihi Başpiskoposluk Sarayı, Torget Meydanı, pastoral 
renkte ahşap tarihi evlerden oluşan Bakklandet semti ve şehrin Champ Elysee’si sayılan Munkegate’yı sayabiliriz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

9.Gün -  Nordfjordeid | Briksdal Buzulu Turu 
Gemimiz Nordfjord’un sonunda yeni yeni gelişen Nordfjordeid limanına yanaşıyor. Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz 
rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Briksdal Buzulu Turumuza 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. Daha sonra şehir merkezini yürüyerek keşfedeceğiz. Turumuzun bitiminde gemiye 
dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

10.Gün - Denizde Seyir 
Tüm günümüz denizde seyir halinde geçecek. Bu muhteşem geminin tadını çıkartmak için mükemmel bir fırsat. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinizi 
özel şefler tarafından taze olarak hazırlanan, herkesin damak tadına uygun çeşitli yiyecekleri bulunduran açık büfe restoranda ya da A La Carte 
restoranda sizin için özel ayrılmış yerinizde alabilirsiniz. Gün içerisinde Yoga ve fitness derslerinin yanı sıra, açık hava tenis, voleybol ve basketbol veya 
vücut geliştirme ekipmanlarının da yer aldığı son teknoloji ürünü Technogym ile donatılan spor salonundan yararlanabilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra 
dilerseniz geminin renkli ve eğlenceli bar ve kafelerinde vakit geçirip canlı müzik dinleyebilir, dilerseniz Broadway stili müzikallerden oluşan tiyatro 
gösterilerine katılabilir, kumarhanede şansınızı deneyebilirsiniz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

11.Gün – Kiel – Hamburg – İstanbul | Hamburg Şehir Turu 
Gemide alacağımız kahvaltının ardından Hamburg Havalimanına transferimiz gerçekleşiyor. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra 
olarak organize edeceği Hamburg Şehir Turuna katılabilirler. 

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER SAYFAMIZI ACENTENİZDEN MUTLAKA İSTEYİNİZ 
 


