
 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
19.10.2022 NICE FRANSA   
20.10.2022 NICE FRANSA   
21.10.2022 COTE D’AZUR - MARSİLYA FRANSA   
22.10.2022 MARSİLYA FRANSA - 18:00 
23.10.2022 SAVONA (PORTOFINO) İTALYA 08:00 17:00 
24.10.2022 NAPOLİ (POMPEİ) İTALYA 14:00 20:00 
25.10.2022 CATANIA (TEORMINA) SİCİLYA 10:00 18:00 
26.10.2022 DENİZDE SEYİR - - - 
27.10.2022 DENİZDE SEYİR - - - 
28.10.2022 İSTANBUL TÜRKİYE 09:00  

 

KATEGORİ 19 EKİM 2022 
İÇ KABİN 999 EUR 

DIŞ KABİN 1099 EUR 
BALKONLU KABİN  1249 EUR 

TEK KİŞİ FARKI %80 
3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN  1199€ 

3. VE 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI ÇOCUK 849€ 
HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ (FİYATA DAHİLDİR) 420€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

 İstanbul Havalimanı – Nice arası tek yön ekonomi sınıfı uçuşlar.  
 COSTA DIADEMA gemisinde tercih edilen kabin kategorisinde 6 gece 7 gün tam pansiyon konaklama. 
 2 gece Nice’de 4* standartında oda + kahvaltı otel konaklaması 
 1 gece Marsilya’da  4* standartında oda + kahvaltı otel konaklaması 
 Havalimanı ve Liman vergileri.  
 Tüm Transferler 
 Nice Panoramik Şehir Turu 
 St.Paul De Vence & Cannes Turu 
 Tecrübeli Türkçe Tur Liderliği Hizmeti. 
 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 11€ 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). 
 Seyahat güvence paketi (35€ - İptali kapsamaktadır.). 70 yaş üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır. 

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 

 

UÇUŞ BİLGİLERİ 

19.10.2022 TK1813 IST NCE 08:15 – 10:15  

 

COSTA DIADEMA TUR PROGRAMI DETAYI 
 

01.GÜN İSTANBUL HAVALİMANI – NICE 

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminalinde siz değerli konuklarımızla sabah saat 05:30' da buluşma. Bilet, bagaj ve pasaport 
işlemlerini takiben, saat 08:15' de Türk Hava Yolları’na ait TK 1813 sefer sayılı uçağıyla Nice’e hareket. Yerel saatle 10:35’ de 
Nice’e varış. Havalimanında bizi bekleyen özel aracımızla panoramik Nice turumuzu gerçekleştiriyoruz. Tur sonrası otelimize 
transfer, yerleşme ve geceleme Nice’ de otelimizde. 

02.GÜN NICE (Monaco & Monte Carlo) 

Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından kişisel aktiviteler serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra 
olarak düzenleyeceği “Eze - Monaco – Monte Carlo Gezisi Turu” na katılabilirler. Cote d’Azur’un en güzel bölümü kabul edilen 
Fransız Rivierası’nın eşsiz doğa manzaraları ile süslü Villefranche, Eze Village, Saint Jean-Cap Ferrat, Beaulieu, Cap d’Ail gibi, 
ünlülerin oturduğu sahil kasabalarını yolculuğumuz sırasında mola vererek panoramik olarak fotoğraflama imkanı bulacağız. 
Zaman olduğu takdirde Eze kasabasında yerel bir parfüm fabrikası da ziyaret edilecek ve üretim hakkında bilgi alıp bölgeye has 
sabun, parfüm, yağ, vb. alışverişi yapma imkanımız olacak. Eze ziyaretimiz sonrası Monaco’ya devam edeceğiz. Otobüsten 
indikten sonra kayaların içlerine oyulmuş yürüyen merdivenler ve asansörler ile yukarı çıkarak kayalar üzerine inşa edilmiş Saray 
bölgesine gelinecektir. Burada Monaco Lisesi, I.Albert Müzesi, Kraliyet Bahçeleri ve Saray Bahçesi görülecektir. Daha sonra başka 
bir bölgede yer alan Monaco’nun başkenti Monte Carlo’ya, Casino Meydanı’na geçilecektir. Son model arabalar, dünyanın en 
lüks ve pahalı otellerinin yer aldığı bu meydanda ister bir kafe ya da restorana oturup vakit geçirebilir, isterseniz bir oyun 
salonunda şansınızı deneyebilirsiniz. Turumuzun ardından Nice’e döneceğiz. Geceleme Nice’de otelimizde. 

03.GÜN ST. PAUL  DE VENCE – CANNES - MARSİLYA 

Sabah kahvaltısının ardından otelden çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve sonrasında bizleri bekleyen özel aracımız ile 
Marsilya'ya doğru yola çıkıyoruz. Marsilya'ya gidiş yolumuzun üzerinden Saint Paul de Vence – Cannes Gezisi’ni 
gerçekleştireceğiz. İlk olarak Azur Alpleri arasındaki muhteşem doğada yolculuk ederek St. Paul de Vence tarihi şehrine varacağız. 
Kayalar üzerinde hakim bir tepede bulunan bu antik kent birçok yazar, şair, ressam ve sanatçıya ev sahipliği yapmaktadır. Daracık 



tarihi sokakları, küçük mağazaları ve hediyelik eşya satan dükkanları ile bu şirin kasabayı keşfedeceğiz. Sonrasında Cannes’a 
varacak otobüsümüz ile panoramik olarak Festivaller Sarayı, Croisette gibi bölgeleri göreceğiz ve Cannes’da serbest zamanımız 
olacak. La Croisette’in üzerindeki çok lüks markalar ve bir arka paralelindeki Rue d’Antibes caddesindeki mağazalara gidebilir, 
deniz kenarındaki meşhurlar kafe ve restoranlarından herhangi birisinde oturup uluslararası tanınmış bir sanatçı veya bir artiste 
rastlayabilirsiniz. Tur sonrasında Marsilya otelimize hareket. Otele varışımızın ardından otele giriş işlemleri, odalara yerleşme ve 
serbest zaman. Geceleme Marsilya otelimizde. 

04.GÜN MARSİLYA 

Sabah kahvaltının ardından otelden çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve bizleri bekleyen özel aracım ile birlikte gemimizin 
bulunduğu Marsilya limanına transfer. Gemi check in işlemleri ve kabinlere yerleşmenin ardından serbest zaman. Gemimizin 
kalkışına zaman olmasından ötürü arzu eden misafirlerimiz rehberleri tarafından düzenlenecek olan ekstra “Marsilya Şehir Turu” 
na katılıp günü değerlendirebilirler. Bu günkü turumuzda rehberimizle buluştuktan sonra Marsilya şehir merkezine doğru yola 
çıkıyoruz. 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 
varışımız ile birlikte ilk 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 bazılarıdır. Daha sonra şehir merkezinde alışveriş ve yemek için serbest zaman. Sonrasında gemimize 
döneceğiz. Gemimiz akşam 18.00’da limandan hareket edecek. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

05.GÜN SAVONA ( CENOVA & PORTOFINO) 

Gemimiz sabah saat 08.00’da Savona 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.  Gemimiz akşam 17.00’de limandan ayrılacak. Akşam 
yemeği ve geceleme gemide. 

06.GÜN NAPOLİ ( POMPEI) 

Gemimiz saat 07.00’de Napoli limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği “Napoli & Pompei Turu” na katılabilirler. 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. Bu 
turumuzda Vezüv yanardağının külleri altında kalan Pompei’de insan ve ev kalıntılarını gezerken doğanın üzerimizde 
yaratabileceği inanılmaz tahribatı ve doğanın gücünü yaşayacaksınız. Daha sonra Napoli’ye uğrayıp panoramik bir otobüs turunun 
ardından Kraliyet Meydanını göreceğiz. Geminin hareketi saat 20.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

07.GÜN CATANIA (SİCİLYA) 

Gemimiz sabah saat 10.00'da Catania limanına yanaşacak. Catania, İtalya'nin Sicilya Özerk Bölgesi'nde kendi adını taşıyan 
Katanya ilinin merkezi. Katanya, Sicilya Adası'nın doğusunda İyonyen Denizi sahillerinde Messina ile Sirakuza şehirleri arasında 
ve Etna Yanardağı eteklerinde kurulmuş. Şehrin hemen civarındaki sahiller, yanardağ lavlarından ve siyah bazalt kayalarından 
kurulu büyük uçurumları içeriyor.Burada arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği eksta "Taormina & Etna Yanardağ 
Turu" na katılabilirler. Erken saatlerde yola çıkarak yaklaşık 1 saat süren yolculuk sonrası gezi noktamıza ulaşıyoruz. Yüksekliği 
3345 metre, yüz ölçümü 1250 km² olan Etna, Avrupa’nın en yüksek aktif volkanik dağı. 1986 metre yüksekliğindeki 2. krater olan 
Silvestri’yi göreceğiz. Üzerinde duman tüten kaya parçalarını hatıra olarak almayı unutmayın! Öğleden sonra Iyon Denizi’nin incisi 
ve Sicilya’nın en güzel kıyı kenti olan Taormina’ya hareket ediliyor. Kıyaslanamaz güzellikteki, manzarasına doyamayacağınız 
Tauro Dağı’nın eteğinde bulunan; sokak ve caddeleriyle, hediyelik eşya satan dükkanlarıyla çok beğeneceğiniz bu şirin kenti 
gezeceğiz. Ardından varacağımız Savoca kenti gezimizde dünyaca meşhur “Baba” filminin çekildiği yerleri ve manastırda bulunan 
tarihi mumyaları göreceğiz. Ardından Bar Vitelli, San Michele Kilisesi, Cappucini Manastırı göreceğimiz yerler arasında. Tur sonrası 
gemimize dönüş. Gemimiz akşam 18.00'de limandan ayrılacak. 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 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. 

10.GÜN İSTANBUL 

Gemimiz sabah saat 09:00’da İstanbul Galataport limanına yanaşacak. Sabah kahvaltısının ardından gemiden çıkış işlemlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Turumuzun sonu 

 

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER METNİNİ ACENTENİZDEN İSTEYİNİZ 

 

 


