
 
 
  
 
 

COSTA MAGICA ile BATI AKDENİZ  & FAS 

Roma/Civitavecchia – Valencia – Malaga – Cadiz – Kazablanka – Tangier – Marsilya – Savona(Cenova) – 

Civitavecchia/Roma 

25 Nisan 2021 
 

01.GÜN İSTANBUL HAVALİMANI – ROMA - CIVITAVECCHIA 
İstanbul Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, THY kontuarı önünde 06.00’da buluşma. Check-in, pasaport ve gümrük 
kontrollerinden sonra 08.20’de Türk Hava Yolları’nın TK 1861 nolu seferi ile Roma’ya  hareket. Yerel saat ile 10.00’da 
Roma’ya varış. Havalimanında bizleri bekleyen aracımız ile Civitavecchia limanındaki gemimize transfer. Gümrük ve 
pasaport işlemlerinden sonra kabinlere yerleşme. Dinlenmek ve geminin aktivitelerinden yararlanmak için serbest 
zaman. Gemimiz saat 19.00 itibari ile limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide 
 
02. 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. 
 
03. GÜN VALENSİYA(İSPANYA) 
Gemimiz sabah saat 07.00’da Valensiya limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için 
serbest zaman. İspanya'nın üçüncü büyük şehri ve Costa del Azahar'da bir endüstri merkezi. 2006 tahminlerine göre 
şehir merkezi nüfusu 808.000. Metropolitan alan nüfusu ise 1.807.396. Valencia, Romalılar tarafından kurulmuş ve 
birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış. Bölgeye Romalılar, Vizigotlar, Berberiler ve Aragonlar göç ederek şehri 
ekonomik ve kültürel olarak zenginleştirmişler. Dileyen misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği 
“Valensiya Şehir Turu” na katılabilirler. Turumuza ilk olarak Calatrava’nın yaratmış olduğu Sanat ve Bilim şehrini 
ziyaretimiz ile başlayacağız. Kurumuş nehir yatağı üzerine kurulmuş olan ve modern müzelerin, tiyatro ve opera 
binalarının bulunduğu park alanı üzerinde gezimizin ardından aracımız ile panoramik şehir turuna başlayarak sırasıyla 
La Lonja, El Cid, Katedral, Micalet ve Bakire Meydanı ziyaret edilecek. Sonrasında eski şehir merkezinde yapacağımız 
yürüyüş turu ve serbest zaman ardından gemiye geri dönüş. Gemimizin hareketi saat 16.00. Akşam yemeği ve 
geceleme gemide. 
 
04.GÜN MALAGA(İSPANYA) 
Gemimiz saat 12.00’de Malaga limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için 
serbest zaman. Madrid, Barselona, Valencia ve Sevilla’dan sonra İspanya'nın en büyük beşinci şehri. Muhteşem 
güneş ışıltısı, eğlenceli gece hayatı, unutulmaz damak tadına sahip balık restoranları ve kültürel açıdan zengin tarihi 
mekânları ile oldukça hızlı büyüyen bu şehir, İspanya’nın Endülüs kısmının göz bebeği olarak her yıl binlerce turisti 
ağırlıyor. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği “Malaga Bölge Turu” na katılabilirler. Güneş 
Sahilleri'nin (Costa del Sol) ve Endülüs'ün merkezi olan Malaga; Arap ve batı kültürünün buluşup boy gösterdiği özel 
bir füzyondur. Gibralfaro Kalesi, Katedrali, Emevi Sultanlarının Sarayı, egzotik ağaçlarla donanmış Alameda Bulvarı ile 
İspanya'nın en turistik bölgesi olması bir tesadüf değildir... Picasso boşuna burada doğmayı seçmemiş... Sizlere bu 
mistik Kenti yakından tanıtıp daha sonra; taşlı sokakları, bembeyaz evleri, gezinti faytonları ve otantik çarşısı ile 
ünlü bir başka özel Endaluz köyü olarak ün yapan Mijas'a doğru yol alacağız. Gemimizin hareketi saat 19.00. 
Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
05.GÜN CADIZ/SEVİLLA(İSPANYA) 
Gemimiz sabah saat 08.00’de Cadiz limanına yanaşacak. Sabah Kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için 
serbest zaman.  Endülüs Bölgesi’nin sanat, kültür ve ekonomi merkezi olan Sevilla'da Avrupa'nın üçüncü büyük 
katedrali bulunuyor. Sevilla ayrıca İspanya'nın Flâmenko merkezi olarak da kabul ediliyor. Burada arzu edenler 



 
 
  
 
 
rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği “Sevilla & Cadiz Turu” na 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. Gemimizin hareketi saat 18.00. Akşam yemeği ve 
geceleme gemide. 
 
06.GÜN KAZABLANKA(FAS) 
Kazablanka'ya varış sabah saat 07:00. Mekke’den sonra dünyanın ikinci en büyük camisi olan Kral Hasan Camii'nin 
bulunduğu şehir, aynı zamanda Humphrey Bogard’ın ünlü “Casablanca” filmiyle de tanınıyor. "Beyaz Ev" manasına 
Kazablanka ismini şehre İspanyollar vermiştir. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra 
"Kazablanka-Rabat" turuna katılabilirler. Casablanca limanından özel otobüsümüzle hareket edecek ve ilk durak 
olarak Birleşmiş Milletler meydanına gideceğiz. Ardından Pazar yeri, Habous meydanı, Corniche semti, Muhammed V 
bulvarı gibi yerleri panoramik tur esnasında göreceğiz. 1980-1993 yılları arasında inşa edilmiş olan ve şu an dünyanın 
en büyük cami unvanına sahip “Hassan II camii” ni gezeceğiz. 20 000 metrekare alana kurulu yapı gezimizin en ilginç 
yerlerinden biri olarak aklınızdan silinmeyecektir. Biraz serbest vaktin ardından güzel bir restoranda öğle yemeğimizi 
yiyeceğiz. Yaklaşık 45 dakikalık yolculuğumuz esnasında Casablanca- Rabat arasındaki doğal manzaraları izleyecek ve 
Fas Krallığının bugünkü başkenti Rabat’a varacağız. Şehrin en önemli mekanları olan Hassan Kulesi, V. Muhammed 
Anıt Mezarı, Kraliyet Sarayı gibi yerleri gördükten sonra Bouregreg nehri kıyısındaki OUDAYA kalesinde ünlü nane 
çayını tadacağız. Turumuzun ardından gemiye döneceğiz.Gemimiz saat 21:00’da hareket ediyor. Akşam yemeği ve 
geceleme gemide. 
 
07. GÜN TANGIER(FAS) 
Gemimiz sabah saat 08:00'da Tangier limanına varıyor. Sabah kahvaltısı ve kişisel aktiviteler için serbest zaman.Arzu 
eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra tura katılabilir. Gemiden ayrılarak Okyanus’a paralel olarak 
Place de France’a doğru ilerliyoruz. Cape Spartel bölgesine geldiğimiz zaman Akdeniz’in Atlantik Okyanusu ile 
buluştuğu noktayı göreceğiz. Buradan birkaç kilometre sonra Herkül Mağaraları yer alır. Bu mağaraları oluşturan kaya 
yapısı muhteşem bir manzara sunmaktadır. Daha sonra Kasbah bölgesine giderek buradaki eski çarşıyı gezme 
şansımız olacak.   Burada bulunan tarihi minareyi de göreceğiz. Son durağımız Mattisse, Camile Saint Saens, Paul 
Bowles gibi bir çok ünlüye ev sahibeliği yapan, birbirinden güzel küçük oteller bölgesi olan Petit Socco. Daha sonra 
gemiye dönüyoruz.Gemimiz saat 16:00'da hareket ediyor. 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 MARSİLYA – AIX EN PROVANCE(FRANSA) 
Gemimiz sabah saat 10.00’da Marsilya 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. Bu günkü 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 sora 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 bize molanın ardından önemli bir denizcilik 

şehri olan Marsilya’ya geride 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 hareketi saat 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

10.GÜN SAVONA (CENOVA - PORTOFİNO) 
Gemimiz sabah saat 09.00’de Savona limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için 
serbest zaman. Savona, Kuzey İtalya'nın Ligurya Bölgesi'nde kendi adını taşıyan Savona ilinin merkezi Ligurya Denizi 
sahilinde bir yerleşim merkezidir. Savona'nin yüzölçümü 1,545 km² dir. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra 
olarak düzenleyeceği “Cenova Şehir Turu & Portofino Turu” na katılabilirler La Spezia, 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 hareketi saat 17.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide 

11.GÜN CIVITAVECCHIA – ROMA – İSTANBUL HAVALİMANI  
Gemimiz saat 08.00’da Savona limanına yanaşacaktır. Gemi çıkış işlemlerimizin ardından gemiden ayrılıyoruz. Bizi 
bekleyen araçlarımız ile Roma havaalanına hareket ediyoruz. Check-in işlemlerimizin ardından Türk Hava Yollarının TK 
1864 sefer sayılı uçağı ile saat 19.45 de İstanbul'a hareket ediyoruz. Yerel saat ile 23.30’da İstanbul Havalimanına 
varış. Turumuzun sonu 
 
UÇUŞ BİLGİSİ  
TK1861 İstanbul Havalimanı - Roma   08:20 - 10:00            
TK1864 Roma - İstanbul Havalimanı   19:45 - 23:30 

 
ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER 
*Türk Havayolları ile İstanbul Havalimanı - Roma – İstanbul Havalimanı arası ekonomi sınıf uçak bileti 
*Havaalanı-Liman- Havaalanı Transferler 
*Havaalanı ve Liman Vergileri 
*Costa Magica gemisinde 10 gece 11 gün tam pansiyon konaklama. 
*Türkçe Tur Liderliği Hizmeti(Grup 25 Kişiyi aştığı takdirde) 
*Gemideki sabah, öğle, akşam yemekleri ve ikramları, 
*Gemideki her gün ve gece için ayrıca düzenlenen eğlence, animasyon ve şovlar. 
* Kaptanın hoş geldin partisi ve gala yemeği 
*Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.) 
 
ÜCRETE DÂHİL OLAMAYAN HİZMETLER 
*Gemide alınacak bütün alkollü ve alkolsüz içecekler 
*Gemi veya rehberiniz tarafından düzenlenen ekstra turlar 
*Fiyatlara dahil olarak belirtilen servislerin dışında kalan her türlü servis, harcama ve hizmetler (kuru temizleme, 
doktor, telefon, internet, vs) 
*Gemi personel servis ücreti 
* Çok girişli Schengen vizesi  (Yeşil pasaport sahiplerine vize gerekmemektedir.) 
* Yurtdışı çıkış fonu(harç pulu) 
* SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ(sadece Türk Vatandaşları için geçerlidir) 
 
 



 
 
  
 
 

            FİYAT LİSTESİ 

KATEGORİ 25.Nis 

İÇ KABİN 783 € 

DIŞ KABİN 903 € 

BALKONLU KABİN 993 € 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN 705 € 

2-17 YAŞ ÇOCUK 633 € 

SINGLE FARKI 80% 

HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ               
 (FİYATA DAHİL) 

460 € 

FİYATLAR 2 KİŞİLİK KABİNLERDE KİŞİ BAŞI FİYATLARDIR 

GRUP KABİNLERİ GARANTİ TİPTE KABİNLERDİR. KABİN NUMARALARI BİLET İLE BİRLİKTE BELLİ OLACAKTIR.  

 
 

 
İPTAL ŞARTLARI 

Aşağıdaki iptal şartları tur hareketine kalan gün adedini ve de toplam tur bedeli üzerinde kesilecek olan ceza 
miktarını belirtmektedir. 
Kayıt yapıldığı günden itibaren ----------  180 gün kala         %10 
179 gün ---------- 150 gün                            % 15 
149 gün ---------- 120 gün                            % 25 
119 gün ----------   90 gün                            % 30 
 89  gün ----------   60 gün                            % 50 
 59  gün ----------   45 gün                            % 60 
 44  gün ----------  30 gün                             % 75 
 29  gün ----------   10 gün                            % 90 
 09  gün ----------   0 gün                              % 100 
  
Uçak iptali havayolundan gelecek olan iptal şartlarına göre uygulanacaktır. 

BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ DETAYLAR 

*Programda belirtilen saatler Türk Hava Yolları ve Costa Cruises şirketlerinden alınmıştır. Saatlerde olabilecek 
herhangi bir değişiklikten Acentenizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir saat değişikliğinden 
ötürü acenteniz programın içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde oynama yapılabilir. 
*Gemi yolculuğu sırasındaki alacağınız akşam yemeklerinden 2’si resmi akşam yemeğidir ve burada yemek isteyen 
her erkek yolcumuzun yanında en az bir adet takım elbise, bayanların da en az 1 adet gece elbisesi bulundurmak 
zorundadırlar. 
*Gemi seyahati esnasında grubumuzun akşam yemek alacağı restoran ve masalar daha önceden belirlenmiş ve 
isimlere göre numaralandırılmış olacaktır. Dolayısıyla gemide alınacak ilk öğün yemekten son öğün yemeğe kadar 
herkes daha önceden belirlenen yerlerde oturacaktır. Ancak arzu edenler yemeklerini geminin başka restoranlarında 
da alma hakkına sahiptirler. 
*Özellikle gemi seyahatiniz esnasında sizlere başkalarının telefon ile ulaşması son derece zordur. Geminin uydu 
sistemi ile görüşmeler sağlanabilir. 
*Gemiye check-in esnasında istisnasız her yolcunun (çiftlerde sadece 1 kişi) kabin anahtarları alınırken gemi 
resepsiyonuna kredi kartını ibraz etmesi veya nakit depozit yatırması gerekmektedir. Bu ibraz sonucunda her kredi 
kartından ortalama 250 Euro bir provizyon çekimi yapılacaktır. Bunun nedeni sizler gemiye check-in yaptıktan sonra 



 
 
  
 
 

seyir esnasında gemi içinde yapacağınız harcamalar içindir. Gemi içindeki harcamalarınızı ise (içki, meşrubat veya 
alkollü içecekler için)gemi resepsiyonu tarafından sizlere verilecek olan manyetik kartlar ile yapabileceksiniz. Gemide 
alışveriş ve casino haricinde hiç bir yerde nakit para geçmemektedir. Tüm harcamalarınızı odalarınızdaki 
televizyonlardan öğrenebilirsiniz. 
*Gemiye içki, ütü, saç kurutma makinası vb sokmak kesinlikle yasaktır. 
*Gemi seyahatimizin başlangıcında grubumuzun tüm valizleri için belirli renklerde valiz etiketleri tahsis edilecektir. 
Bu etiketlerin eksiksiz doldurulması valizlerinizin kabinlerinize doğru olarak gelmesi açısından önemlidir. 
*Valizlerinizi geminin ilk kalkış gününde akşam geç vakite kadar kamaralarınıza gelmeyebilir. Bu yoğunluk ve 
kalabalıktan kaynaklanan ve kesinlikle geminin sorumluluğunda olan bir durumdur. Onun için gemiye bineceğiniz ilk 
gün elzem olan ihtiyaçlarınızı küçük bir el çantasına koyup yanınıza almanızda fayda vardır. 
*Geminin kalkış saatlerine kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Limanlarda gemimizin kalkış saatinden en geç 30 
dakika önce gemiye giriş yapılması gerekir. Aksi takdirde gemiye giriş yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumdan da 
acenteniz sorumlu olmayacaktır. 
*Gemi seyahatimizin sonunda ise valizlerinizi toplayarak bir gece önceden kabinlerinize daha önceden bırakılacak 
etiketleri takarak saat 00.00’a kadar kabin kapılarınızın önüne bırakmanız gerekmektedir. 
*Vize alımları için en az 15 iş günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Lütfen programa katılımınızı buna göre ayarlayınız. 
*Dünyada ki kredi krizi ve petrol üretimindeki azalmadan ötürü değişken petrol fiyatları vergilerde artışa neden 
olmaktadır.Tüm uluslar arası uçuş yapan IATA statüsündeki havayolları ve gemi şirketleri tarafından bu zamlar fuel 
surcharge adı altında belirtilir.. Günden güne değişen petrol varil fiyatları maalesef siz sayın yolcularımıza zamlı 
olarak yansıtılmaktadır. Havalimanı vergisi adı altında sizlerden tahsil edilen fuel surcharge adı altındaki fark 
tamamen havayollarına ödenen net rakamlardan ibarettir. Bu konuda Acentenizin  herhangi bir kazancı söz konusu 
değildir. Gemi şirketinin ve Havayolunun biletine gelecek vergi, sigorta vb artışlar aynı oranda misafirlerimize 
yansıtılacaktır 

 
 
 
 


