
29 Eylül 2023 – 13 & 27 Ekim 2023 – 10 Kasım 2023 (14 Gece – 15 Gün) 

 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
1.Gün Savona İTALYA - 17:00 
2.Gün Denizde Seyir - - - 
3.Gün Valensiya İSPANYA 09:00 18:00 
4.Gün Denizde Seyir - - - 
5.Gün Denizde Seyir - - - 
6.Gün Arrecife KANARYA ADALARI 08:00 20:00 
7.Gün St. Cruz de Tenerife KANARYA ADALARI 07:00 16:00 
8.Gün Funchal MADEIRA / PORTEKİZ 09:00 18:00 
9.Gün Denizde Seyir - - - 

10.Gün Lizbon PORTEKİZ 07:00 15:00 
11.Gün Cadiz ENDÜLÜS/İSPANYA 10:00 20:00 
12.Gün Denizde Seyir - - - 
13.Gün Barselona İSPANYA 09:00 18:00 
14.Gün Marsilya FRANSA 08:00 18:00 
15.Gün Savona İTALYA 08:00 - 



KATEGORİ 29.09.2023 13.10.2023 27.10.2023 10.11.2023 
İÇ PREMİUM KABİN 1499€ 1399€ 1399€ 1299€ 

DIŞ PREMİUM KABİN 1699€ 1499€ 1499€ 1399€ 
BALKONLU PREMİUM KABİN 1899€ 1699€ 1699€ 1549€ 

TEK KİŞİ FARKI %70 %70 %70 %70 
3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN  1299€ 1199€ 1199€ 1099€ 

3. VE 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI ÇOCUK 899€ 899€ 899€ 899€ 
HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ 490€ 490€ 490€ 490€ 

 Türk havayolları ile İstanbul Yeni Havalimanı – Milano (MXP) – İstanbul Yeni Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçuşlar. 
 GRUP 20 KİŞİ OLMASI HALİNDE 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 mesleki zorunluluk sigortası. 70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır. (30€) 

 Servis ücretleri. Günlük kişi başı 11€ gemide ödenir. Zorunludur. Dileyen misafirlerimiz rezervasyon esnasında ödeyebilir. 
 Sağlık hizmetleri. 
 Kara turları. 
 Kişisel Harcamalar. 
 İptal teminatlı seyahat sağlık sigortası. 70€. 70 yaş ve üzeri %100 sur prim uygulanır. 
 İç hat bağlantı uçuşları.  
 Gerekli vize ücreti (Çok girişli schengen vizesi)  
 Gemide bar ve restoranlarda alınan tüm içecekler. 
 Yurtdışı çıkış harcı. 

IST MXP 07:55 – 09:50 – TK1873 
MXP IST 19:40 – 23:40 – TK1876 

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 

 

İstanbul Yeni Havalimanında uçuştan 3 saat önce buluşma ve check-in işlemlerimizin ardından Milano uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz.  
Milano’ya inişimizin ardından özel aracımız ile gemimize transferimiz gerçekleşiyor. 

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. 

Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz geminin ekstra olarak organize edeceği Valensiya Şehir Turu’na katılabilir. 
Portakal ve limon bahçeleri arasında, her daim sıcacık iklimiyle, uçsuz bucaksız plajları ve eşsiz kumuyla karşılar sizi Valensiya. Aynı zamanda 



müzeleri, gece hayatı ve festivalleri ile de ünlü bir Akdeniz şehridir. Gezimize dünyaca ünlü Bilim ve Sanat şehrini görerek başlıyoruz. 
Santiago Calatrava ve Felix Candela tarafından tasarlanan bu harika eser toplamda 5 ana binadan oluşmuştur. Turia nehrinin taşması 
sonucu nehrin yönü değiştirilen ve şehir projesiyle büyük bir park alanına dönüştürülen Jardines del Turia ise genelde gezimiz boyunca bizi 
takip edecektir. Daha sonra şehrin biraz daha eski bölgesine doğru ilerleyip Arena’yı, gösterişli Belediye Sarayı’nı, Tarihi Pazarı ve Eski İpek 
Borsası’nı görüyoruz. Şehrin en dar sokakları ve Carmen bölgesini ise yürüyerek geziyoruz. Turumuzun bitiminde gemimize geri dönüyoruz. 
Akşam yemeği ve konaklama gemide. 

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. 

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. 

Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz geminin ekstra olarak organize edeceği Kanarya Adaları’nın Arrecife 
Büyük Ada Turuna katılabilirler. Bu turda muhtemelen hayatınız boyunca yapabileceğiniz en ilginç turlardan birine katılacaklar. Turumuzun 
ilk bölümünde Timanfaya Milli Parkı’na gideceğiz. Yaklaşık olarak 51 km²’lik bir alana yayılmış tamamen volkanik bir sahayı gezeceğiz. 
Parkın sembolü ile Arricife’li ünlü sanatçı ve mimar olan Cesar Manrique’nin yaptığı ‘El  Diablo’  heykelidir.  Burada volkanlar, tektonik 
hareketler ve gezegenimizin coğrafi hareketlilikleri ile ilgili çok detaylı bilgiler alacağız.  Halen aktif olan bu sahayı gezerken, bastığınız yerin 
sadece 14 metre altındaki ısının 100 ile 600 derece arasında olduğunu hatırlatan gayzerleri görebileceksiniz. Bu ziyaretimizin ardından 
adanın en ünlü şarap üretim merkezi olan La Geria’yı ziyaret edeceğiz ve burada bölgenin volkan külleri üzerinde yetişen son derece lezzetli 
üzümlerinden imal edilen şaraplarından tatma ve satın alma fırsatından faydalanacağız.  Gezimizin ardından gemimize geri döneceğiz. 

Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz geminin ekstra olarak düzenlediği Tenerife Ada Turu’na katılabilirler. 
Tenerife adası 3718m uzunluğundaki aktif volkanı Teide ile ejderhayı anımsatmaktadır. Okyanus tabanından ölçüldüğünde adalılar bu 
volkanın dünyanın en yüksek dağı olduğuna inanır. Turumuza muhteşem manzaralar sunan La Esperanza ormanından geçerek varacağımız, 
‘Canadas del Teide’ milli parkı ile başlıyoruz. Daha sonra çeşitli foto molaları vererek varacağımız La Orotava vadisi boyunca elverişli 
volkanik toprak üzerine kurulu bağlar ve muz bahçeleri son durağımız olan Garcia kayalıkları boyunca bizlere eşlik edecek. Turumuz 
Tenerife’nin yönetim merkezi olan Puerto de la Cruz ile devam erecektir. Burası okyanus kenarında kurulmuş tüm adaların en önemli 
plajları, otelleri, restaurant cafe ve eğlence merkezlerinin olduğu çok popüler bir bölgedir. Kısa bir yürüyüş turu sonrasında alışveriş ve 
dinlenmek için serbest vaktimiz olacaktır. Sonrasında yaklaşık kırk dakikalık bir otobüs yolculuğu ile limanın ters tarafında bulunan ve 10 
km uzaklığındaki eski şehre dönüyoruz. Burası ‘colonial’ adaların en görkemli şehirlerinden biridir. Turumuzun bitiminde gemimize geri 
dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama gemide. 

Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz geminin ekstra olarak organize edeceği ekstra olarak organize edeceği 
Funchal Büyük Ada Turu’na katılabilirler. Deniz seviyesinden 560 metre yükseklikte bulunan Monte Tepesine doğru yola çıkıyoruz. 3200 
metre uzunluğundaki teleferik ile yapacağımız çıkışta mükemmel manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Monte Tepesi’ne çıktıktan sonra 
1741’de Meryem Ana’ya ithaf edilerek inşasına başlanan, yapımı 7 yıl süren ve yapımı bittikten sonra 31 Mart 1748’de meydana gelen 
deprem ile ciddi bir hasar alan Monte Kilisesini ziyaret edeceğiz. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Avusturya-Macaristan’ın son 
imparatoru I. Karl ve eşi Madeira Adası’na sürgüne gönderilmiş ve Quinta Jardins do Imperador malikanesinde yaşamışlardı. Karl’ın 
mezarını’da Monte Kilisesinde yer alır. Kilise ve çevresindeki bahçeleri gördükten sonra yüzlerce yıllık gelenek olan sepetli arabalar 
(Toboggan Arabaları) ile aşağıya doğru 2 kilometre iniyoruz Porto Moniz’e ulaşmak için muhteşem sahil yolunu takip ediyoruz. Porto 
Moniz’de lav kayalıklarından oluşmuş doğal gölleri gördükten ve fotoğraf molası verdikten sonra Funchal’a doğru yola çıkıyoruz. Yol 
üzerinde Girao Burnu’nda fotoğraf molası vereceğiz. Deniz seviyesinden 580 metre yükseklikte muazzam bir manzaraya sahiptir. 
Turumuzun bitiminde gemiye transferimiz gerçekleşiyor. 

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. 



Kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz geminin ekstra olarak organize edeceği Sintra & Cascais & Lizbon Şehir turuna katılabilirler. 
Sintra iklimi, dağlık ve kırsal bölgeleri ve sayfiye evleri ile ünlüdür. Dünya mirası olarak kayıt altına alınan bu sevimli köyün içinden geçerek, 
Atlantik okyanusu üzerinden hoş manzaralara sahip, Avrupa’nın en batısındaki nokta olan Cabo da Roca’ya devam ediyoruz. Cascais’a 
doğru yola çıktığımızda, cehennem ağzı anlamına gelen Boca de İnferno’da bir mola verebilir, deniz ile okyanus arasındaki farkı, o masum 
suyun kayalarda neler yapabildiğine şahit olabilirsiniz. Bir sonraki durağımız kraliyet ailesi tarafından yazlık bir inziva merkezi olarak seçilmiş 
olan balıkçı kasabası Cascais olacak. Burada köyü gezmek için serbest zaman verilecek. Lisbon yolu üzerinde otobüsle yolculuğunuz 
esnasında göreceğiniz Estoril ve Lisbon’un sahil kıyılarına gezerek gemimizde dönüş. Akşam yemeği ve konaklama gemide. 

Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz geminin ekstra olarak organize edeceği Sevilla & Cadiz şehir turuna 
katılabilirler. Cadiz’e yanaşmamız sonrasında Güney İspanya’nın en önemli kenti olan Sevilla’ya gidiyoruz. Burada yapacağımız panoramik 
şehir tanıtım turu ile; Muvahhitler döneminden kalma eski Ulu Camii’nin yerine 15. yy da inşa edilmeye başlanan katedral, Arap gotik ve 
Rönesans tarzı sarayların yan yana yükseldiği krallık malikanesi Alkazar, Altın Kule denilen 13. yy dan kalma kale, birçok ortaçağ kilisesi, 51. 
Paula rahibeler Manastırı, Belediye Sarayı görülecek yerler arasındadır. Daha sonra Cadiz’e dönüş ve şehri tanıtan kısa bir tur yaptıktan 
sonra gemimize varış. Akşam yemeği ve konaklama gemide. 

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. 

Kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz geminin ekstra olarak organize edeceği Barselona şehir turuna katılabilirler. Avrupa’nın en 
güzel metropollerinden biri olan Barcelona’daki şehir turumuz, limanda bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile başlayacak. La Rambla 
Caddesi, Cristoforo Colombo Anıtı, Maremagnum Suni Limanı, Barceloneta Plajı, Olimpiyat bölgesi ve limanı, Catalunya Meydanı, Gaudi’nin 
evlerinin bir sokak müzesine dönüştürdüğü Paseu de Gracia caddesi ve en temel eseri Sagrada Familia göreceğimiz yerler arasında. 
Turumuz esnasında Montjuic tepesine çıkıp manzara fotoğrafları çekeceğiz. Alışveriş için La Rambla’da serbest zamanın ardından gemimize 
geri döneceğiz. Akşam yemeği ve konaklama gemide. 

Gemimizde alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz geminin ekstra olarak organize edeceği Aix-En Provence & Marsilya 
Turumuza katılabilirler. Turumuza Marsilya limanından 10 dakikalık yürüyüş ile başlıyoruz. Otobüsümüz ile yapacağımız yaklaşık 40 
dakikalık seyirin ardından Güney Fransa’nın en şık şehirlerinden biri olan, Paul Cezanne ve Emile Zola gibi birçok yazara ilham kaynağı 
olmuş AİX-EN PROVENCE’e bölgesine gideceğiz. Lavanta tarlaları ile meşhur bölgede birbirinden güzel binalar, çiçekli balkonlar, her biri 
sanat eseri olan çeşmeleri ve her yeri tarih kokan şehir gezeceğiz. Aix En Provence sonrası Marsilya ya tekrar dönüyoruz ve burada şehir 
turumuza başlıyoruz tur esnasında eski limandan geçerek, şehrin en gözde tarihi mekânlarından, yüksek bir tepede yer alan Notre Dame 
De La Garde Kilisesini ziyaret ediyoruz. Palais Longchamp turumuzun ikinci durağını oluşturuyor. Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet veren 
bu yapıyı ziyaretimizde, bahçe ve çeşmelerini dışarıdan ziyaret edip, fotoğraf molası veriyoruz. Turumuzun bitiminde gemimize dönüyoruz. 
Akşam yemeği ve konaklama gemide. 

Kahvaltının ardından gemide çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve Milano (MXP) Havalimanına transferimiz sağlanıyor. Arzu eden misafirlerimiz geminin 
ekstra olarak organize edeceği Milano şehir turuna katılabilirler. 

 


