
 
 
  
 
 

COSTA PACIFICA ile IBIZA’LI BATI AKDENİZ TUR PROGRAMI 

Milano/Cenova – Barselona – İbiza – La Valetta – Catania – Civitavecchia/Roma – Cenova/Milano  

16  Temmuz 2021 

 
01.GÜN İSTANBUL HAVALİMANI – MİLANO - CENOVA 
İstanbul havalimanı Dış hatlar terminali saat 05.00’da buluşmamızın ardından check-in işlemlerimizi yapıyoruz ve TK 
1873 sefer sayılı uçak ile saat 07:40 da hareket ediyoruz. Milano'ya yerel saat ile saat 09:30 da varışımızın ardından 
Savona'ya gemimize transfer, check in işlemleri, kabinlere yerleşme ve gemimizin hareketi saat 17:00 
 
02.GÜN BARCELONA(İSPANYA)  
Gemimiz sabah saat 13.30’da Barcelona limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için 
serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Barcelona Şehir Turu” na 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 serbest zamanın ardından gemimize geri döneceğiz.. 
Geminin hareketi saat 21.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
03.GÜN İBİZA 
Gemimiz saat 08.00 da İbiza ’ya yanaşacaktır. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra tura 
katılabilirler. Pek çok tarihi binayı barındıran adada UNESCO Kültür Mirası içerisinde yer alan kentin surlarla çevrili 
D’Alt Vila bölgesini gezeceğiz. Bu bölgede Portal de Ses Taules ndan geçerek, Çağdaş Sanat Müzesi’ni ve Kutsal 
Meryem’e ithaf edilmiş Catedral de Santa Maria’yı göreceğiz. Ardından 1907 yılında keşfedilmiş olan Cova des 
Culleram Mağarası ve deniz seviyesinden 400 metre yükseklikte bulunan Es Vedra kayasını göreceğiz. Dönüş 
yolunda pek çok mağaza, cafe, bar ve restoranın bulunduğu Paseo Vara de Rey bölgesini gezerek, alışveriş için 
serbest zamanın ardından gemimize geri döneceğiz. Gemimiz saat 22:00’da hareket ediyor. Akşam yemeği ve 
geceleme gemide.  
 
04. GÜN DENİZDE SEYİR 
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere birçok 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. 
 
05.GÜN LA VALETTA(MALTA) 
Gemimiz sabah saat 09.00’de La Valetta limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler 
için serbest zaman. Güney Avrupa ile Kuzey Afrika arasında Akdeniz’in tam ortasında bulunan ve 3 adadan oluşan 
Malta, Sicilya'nın güneyinde yer alıyor. Malta’nın insanı teşvik eden ve cezbeden en önemli özelliği tarihinin bir 
hazine yuvası olmasıdır. Burada rastlayabileceğiniz ve insanlığın tüm tarihini yansıtan arkeolojik kalıntılar, kültürel 
anıtlar ve mimari, dünyanın çok az yerinde bulunuyor. Dev bir açık hava müzesi olan adanın başkenti Valetta ise 
kendi türünün tek örneği ve bir artistik mimari harikası olarak biliniyor. Dileyen misafirlerimiz rehberimizin 
düzenleyeceği ekstra “Malta Şehir Turu” na katılabilirler Şövalyeler adası Malta’nın başkenti La Valetta gezimiz 
dünyanın en büyük kubbelerinden birini görebileceğiniz ve yerel halk tarafından mucizelere vesile olan bir yer olarak 
bilinen Mosta Katedrali ile başlıyor. Bir sonraki durağımız Malta’nın eski başkenti ve tipik bir ortaçağ kenti olan 
“Mdina” kentidir. Günümüzdeki başkent olan, surlarla çevrili ‘centilmenlerin centilmenler için yaptığı Valetta’da’ ilk 
durağımız Barracca Bahçeleri oluyor ve buradan, iki doğal limanı, romantik kır manzarasıyla birlikte şehrin muhteşem 
panoramasını göreceğiz. Tapınak Şövalyeleri tarafından 1577 de kurulmuş ve bir zamanlar şövalye konutu olarak 



 
 
  
 
 
kullanılmış St. John Katedrali’ni de gezdikten sonra alışveriş ve hafif bir şeyler atıştırarak yerel mutfağın tadına 
varabilmek için serbest zaman…  Gemimizin hareketi saat 19.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide 
 
06.GÜN CATANIA(SİCİLYA) 
Öğlen saat 07.00'de gemimiz 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 13.00'de limandan ayrılacak. Akşam 
yemeği ve geceleme gemide. 
 
07. GÜN CIVITAVECCHIA / ROMA 
Gemimiz saat 09.00’de Civitavecchia limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için 
serbest zaman. Merkezi İtalya'da Lazio Bölgesi'nde, Roma ili'ne bağlı ve Roma şehrinin merkezinin 80 km batı-kuzey-
batısından bulunan bir kent ve bir komün. Şehrin ismi Latince "eski şehir" anlamına gelir. Burada arzu edenler 
rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği “Roma Şehir Turu” na katılabilirler. Ölümsüz şehir Roma, engebeli bir 
bölgede bulunan 7 tepe üzerine kurulu. Bal renkli çeşmelerin şehri ya da Augustus tarafından yaratılan mermerler 
şehri olarak adlandırılan şehir, efsanelere göre M.Ö. 753 yılında Romulus (Romolo) tarafından kurulmuş. Tiber 
(Tevere) Irmağı üzerinde ve Tiren Denizi'ne yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan Roma, hiç şüphesiz, dünyanın hakkında 
en fazla yazılar yazılan, resimlerle güzellikleri sergilenen ve en fazla övülen şehirlerinden bir tanesi. Batı uygarlığının 
beşiği ve Katolik dininin kalbi olan Roma, bugün İtalya’nın siyasi, idari ve kültürel hayatının merkezidir. Tam gün 
sürecek olan bu turumuzda Civitavecchia Limanın da bizi bekleyecek olan otobüsümüzle 1 saat 15 dakikalık bir 
yolculuktan sonra varacağımız Roma’da otobüsümüzle panoramik bir tur yapıyoruz. Görülecek yerler arasında; Castel 
Sant’Angelo, Tiber Nehri, Borghese Parkı, Via Veneto, Popolo Meydanı, Republica Meydanı, Via Nazionale, 
Marcello Tiyatrosu, Circo Massimo, Forum alanları bulunmakta. Daha sonra Roma’nın ünlü meydanlarını yürüyerek 
keşfediyoruz. Görülecek yerler arasında; Pantheon Meydanı, Navona Meydanı, Aşk Çeşmesi ve İspanyol 
Merdivenleri’nde turumuzu bitirip alışveriş molası veriyoruz. Akşam otobüsümüzle buluşup gemimize dönüyoruz.  
 
NOT. Katılmak isteyenler, meydanlara otobüs giremeyeceği için meydanlar arasında yürüyüşler yapılacağını göz 
önünde bulundurmalıdırlar. San Pietro Bazilikası’na girmek için en az 2 saat kuyruk bekleneceğinde programda yer 
almamaktadır. Arzu edenler serbest zamanlarında gidebilirler. Bayanların omuzlarının ve dizkapağı altına kadar 
bacaklarının, bayların ise omuzlarının ve ayak bileklerine kadar bacaklarının kapalı olması şarttır. Geminin hareket 
saati 20.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
 
08.GÜN CENOVA – MİLANO – İSTANBUL HAVALİMANI  
Gemimiz saat 09.00’da Savona limanına yanaşacaktır. Gemi çıkış işlemlerimizin ardından gemiden ayrılıyoruz. Bizi 
bekleyen araçlarımız ile Milano havaalanına hareket ediyoruz. Check-in işlemlerimizin ardından Türk Hava Yollarının 
TK 1876 sefer sayılı uçağı ile saat 18.35’de İstanbul'a hareket ediyoruz. Yerel saat ile 22.35’de İstanbul Havalimanına 
varış. Turumuzun sonu 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
UÇUŞ BİLGİSİ  
TK1873 İstanbul Havalimanı - Milano   07:40 - 09:30            
TK1876 Milano - İstanbul Havalimanı   18:35 - 22:35 
 
ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER 
*Türk Havayolları ile İstanbul Havalimanı - Milano - İstanbul Havalimanı arası ekonomi sınıf uçuş 
*Havaalanı-Liman- Havaalanı Transferler 
*Havaalanı ve Liman Vergileri 
*Costa Pacifica gemisinde 7 gece 8 gün tam pansiyon konaklama. 
*Türkçe Tur Liderliği Hizmeti(Grup 25 Kişiyi geçtiği 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.) 
*SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ(Türk vatandaşları için geçerlidir) 
 
 
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 (kurutemizleme, 
doktor, telefon, internet, vs) 
*Gemi personel servis ücreti 
* Schengen vizesi (Yeşil pasaport sahiplerine vize gerekmemektedir.) 
* Yurtdışı çıkış fonu(harç pulu) 
 

            FİYAT LİSTESİ 
KATEGORİ 16.Tem 

İÇ KABİN 1097€ 

DIŞ KABİN 1157€ 

BALKONLU KABİN 1217€ 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN 665 € 

2-17 YAŞ ÇOCUK 593 € 

SINGLE FARKI 80% 

HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ               
(FİYATA DAHİL) 

420 € 

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 

 


