
MSC FANTASIA 
14 Mayıs 2023 & 25 Haziran 2023 

 (7 Gece – 8 Gün) 
***TÜRKÇE REHBERLİ*** 

***DIŞ KABİN FİYATINA BALKONLU KABİN*** 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
1.Gün Kiel ALMANYA - 18:00 
2.Gün Denizde Seyir - - - 
3.Gün Bergen NORVEÇ 08:00 18:00 
4.Gün Nordfjordeid NORVEÇ 08:00 18:00 
5.Gün Olden NORVEÇ 08:00 18:00 
6.Gün Stavanger NORVEÇ 12:00 21:00 
7.Gün Denizde Seyir - - - 
8.Gün Kiel ALMANYA 09:00 - 



KATEGORİ 14.05.2023 25.06.2023  
(Ramazan Bayramı) 

İÇ BELLA KABİN 899€ 1199€ 
İÇ FANTASTİCA KABİN 999€ 1249€ 

DIŞ BELLA KABİN 1129€ 1299€ 
DIŞ FANTASTİCA KABİN 1199€ 1499€ 

BALKONLU BELLA KABİN 1199€ 1499€ 
BALKONLU FANTASTİCA KABİN 1299€ 1599€ 

TEK KİŞİ FARKI %70 %70 
3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN FANTASTİCA 799€ 999€ 

3. VE 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI ÇOCUK 599€ 699€ 
HAVALİMANLARI VE LİMAN VERGİLERİ 420€ 420€ 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 Türk havayolları ile İstanbul Yeni Havalimanı – Hamburg – İstanbul Yeni Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçuşlar. 
 KİŞİ SAYISI GÖZETMEKSİZİN PROFESYONEL KOKARTLI TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ. 
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferler. 
 Havalimanı ve liman vergileri. (420€) 
 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 mesleki zorunluluk sigortası. 70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır. (25€) 

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. 

TUR PROGRAMI 

1.Gün - İstanbul – Hamburg - Kiel
Rehberimiz ile İstanbul 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 & Steinsdal Şelalesi 
Gemimiz Norveç’in eski başkentine yanaşıyor. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği “Bergen 
Şehir Turu & Füniküler ile Floyen Tepesi & Steinsdal Şelalesi” 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, güzelliği ile sizi büyüleyecek. Daha sonra eşsiz fiyort manzaraları eşliğinde Steinsdal Şelalesine uzanan keyifli bir 
yolculuk yapacağız. Steinsdal şelalesinde verdiğimiz serbest zaman ve keyifli patika yürüyüşümüzün ardından Hardargen 
Fiyordu’nu takiben Bergen’e geri döneceğiz. Bergen’de yapacağımız yürüyüş turu ile Tarihi Hansa evlerini görüp tanıma 
fırsatımız olacak. Ayrıca Bergen'in ünlü teleferiği ile Mt.Floien’a çıkılıp şehri kuşbakışı fotoğraflama fırsatınız olacak. 
Turumuzun sonunda gemimize geri dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 
4.Gün – Nordfjordeid | Hornindal Gölü & Dalsnibba Milli Parkı 
Norveç’in en güzel fiyortlarından birine geldik. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Hornindal Gölü & 
Dalsnibba Milli Parkı turuna katılabilirler. Muhteşem güzellikte doğa, şelale ve fiyort manzaralarının eşlik edeceği turumuz sabah erken 
saatlerde Nordfjordied’den başlıyor. Avrupa’nın en derin dağ gölü olan Hornindal ve harika güzellikte dağ köyleri ve buzul gölleri eşliğinde 
Geiranger Fiyortuna yaklaşıyoruz. UNESCO Dünya Doğal Koruma Mirası kapsamında olan ve zirvesi yaklaşık 1500 metre yükseklikte olan 
Dalsnibba Milli Parkına yolculuk ediyoruz. Zirveye ulaştığımızda hava şartları elverişli olduğu taktirde eşsiz güzellikteki manzaranın tadını 
çıkarıyoruz. Ardından dünyaca ünlü Kartal Yolu yamacından tırmanıp bambaşka bir manzaraya seyahat ediyor, Geiranger fiyordunun 
başka güzelliklerine tanık oluyor ve fiyorttaki yamacın öte tarafındaki dağ gölüne bir fotoğraf ziyareti gerçekleştiriyoruz. Nordfjordied’de 
bizi bekleyen gemimizde gezi sona eriyor. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 
5.Gün – Olden | Briksdal Buzulu 
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. 
6.Gün – Stavanger | Lyse Fiyort Tekne Turu & Stavanger Yürüyüş Turu 
Gemimiz sabah Stavanger limanına yanaşıyor. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği “Lyse 
Fiyort Tekne Turu & Stavanger Yürüyüş Turu”na katılabilirler. Stavanger limanına yanaştığımızda, bölgenin en meşhur 
fiyordunu ve bu coğrafyayı daha iyi görebilmek için, bizi bekleyen ve yaklaşık 3 saat sürecek, 42 km’lik Lysefjord’un 
derinliklerine yapacağımız tekne gezimize başlayacağız Norveç’in en çok gezilen ve en güzel yerlerinden biridir. Lysefjord’un 
en çarpıcı noktası olan denizden 600 metre yükseğe uzanan Pulpit Rock adlı monoblok granit kayayı görüyoruz. Biz bu kayayı 
aşağıdan, deniz seviyesinden, teknemizden görüyoruz. Her ne kadar kayanın üç bir yanında gözle görülebilen büyük 
çatlaklardan, kayalar, her an denize düşme görüntüsü verse de bu olayın meydana gelmesi için herhalde binlerce yıl daha 
geçmesi gerekiyo. Daha sonra yüksek fiyort’tan denize dökülen muhteşem bir şelalede fotoğraf molası verip, rehberimizin 
ikram edeceği temiz şelale suyunu içme fırsatınız olacak. Keyifli deniz yolculuğumuz boyunca şamsımız yaver giderse sürpriz 
hayvanlar bizlere eşlik edecek. Muhteşem güzellikte fiyord manzarası eşliğinde Stavanger’e geri dönüyoruz. Teknemizden 
indikten sonra Stavanger şehrinde serbest zaman ve yürüyüşten sonrasında gemimize geri dönüyoruz. 
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 – 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 
 


