
 

 

 

MSC SPLENDIDA İLE İSKANDİNAVYA & BALTIKLAR 
Hamburg/Kiel – Tallinn – St. Petersburg – Helsinki – Stockholm – Kiel/Hamburg   

 

23 Mayıs / 6-20 Haziran / 04-18 Temmuz / 01-15 Ağustos 

 
01.GÜN İSTANBUL-HAMBURG-KİEL 

İstanbul Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, THY kontuarı önünde 06.30’da buluşma. Check-in, pasaport ve gümrük 
kontrollerinden sonra 08.30’de Türk Havayollarının TK 1661 no’lu seferi ile Hamburg’a hareket. Yerel saat ile 10:45 
de Hamburg’a varış. Havalimanında bizleri bekleyen aracımız Kiel 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. 

  

02.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. 

  

03.GÜN TALLINN(ESTONYA) 

Gemimiz sabah saat 09.00’da Estonya’nın başkenti Talinn limanına yanaşacak. Surlarla çevrili, Orta Çağ güzeli bir 
kent olan Tallin; göğe yükselen kuleleri, Arnavut kaldırım taşlı dar sokakları ile ziyaretçilerini büyülüyor. Huzur dolu 
barışçıl havası ve sayısız gölleri bu şehrin karakterini oluşturan başlıca özellikler. Burada arzu edenler rehberlerinin 
ekstra düzenleyeceği "Ortaçağ İzinde Tallinn Şehir Turu" na katılabilirler. Avrupa Kıtası’nın en eski ve en iyi 
korkunmuş yerleşim merkezlerinden biri olan surlar içindeki ‘Eski Şehir’ merkezine kırsal bölgeler arasından geçerek 
ulaşacağız. Yolumuzun üzerinde, geleneksel Müzik Festivali’nin yapıldığı Kadriorg Parkı, Büyük Petro’nun sevgili 
Çariçesi 1.Katerina için yaptırdığı Kadriorg Sarayı, Moskova Olimpiyatları deniz sporları yarışmaları için 
yaptırılan Pirita Marina göreceğimiz yerler arasında. Parlamento, Hermann Kulesi ve Rus Ortadoks Kilisesi ile ünlü 
surlar içindeki ‘Eski Şehir’deki serbest zamanınızda arzu ederseniz yerel halk ile kafeleri paylaşır veya özellikle eşsiz 
keten tekstili ile ünlü bu ülkenin mağaza veya yerel pazarında alış-veriş keyfini yaşayabilirsiniz. Gemimiz akşam saat 
16.00'de limandan ayrılacak.  Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

  

04.GÜN ST.PETERSBURG(RUSYA) 

Sabah saat 07.00’de St. Petersburg limanına varış. Rusya'nın Avrupa'ya açılan penceresi olan şehir, Baltık Denizi'nin 
kıyısında, Rusya'nın Finlandiya sınırında yer alıyor. 18. yüzyılda Çar I. Pedro tarafından kurulan şehir, bu gün UNESCO 
tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınmış durumda. Bu kanallarla örülü, güzel ihtişamlı şehir, mimari yapısı ve 
Hermitage Müzesi'nin eşsiz koleksiyonlarıyla sanat severler için de önemli bir çekim merkezi. Bu muhteşem şehirde 
arzu edenler rehberlerinin organize edeceği ekstra tura katılabilirler. Tur sonrası gemimize dönüş. Gemimiz saat 
20:00'da limandan ayrılacaktır. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
  
ÖNEMLİ NOT:  
St. Petersburg limanı için gemi tarafından yapılacak ekstra turlara katılımları durumunda vize uygulamasına tabii 
tutulmayacaklardır  Ancak turlara bağlı kalmayıp bireysel harekete edecek yada durumu riskli gören yolcuların 
tarafımıza bildirerek vize başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru ile ilgili gerekli bilgilendirme satış 
acenteniz tarafından bildirilecektir. 

 
05.GÜN HELSİNKİ (FİNLANDİYA) 

Gemimiz sabah saat 09.00’de Helsinki limanına yanaşacak. Finlandiya'nın nüfus bakımından en büyük şehri ve 
başkenti olan Helsinki, ülkenin güneyinde, Finlandiya Körfezi'nin kıyısında, Baltık Denizi'nde yer alıyor. Finans, moda, 
tıp, eğlence, medya ve kültür bakımından ülkenin can damarını oluşturan Helsinki'de çok sayıda sergi sarayı, 



 

galeriler ve müzeler mevcut. Burada arzu edenler rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Porvoo Kasabası & Helsinki 
Şehir Turu” na katılabilirler. Bu turumuza Finlandiya’nın en güzel kasabalarından biri olan Porvoo  ile başlıyoruz. 
Porvoo Helsinki'nin yaklaşık 50 kilometre doğusunda Finlandiya'nın güney sahilinde bulunan bir belediyedir. Porvoo 
Finlandiya'daki altı Orta Çağ kasabasından bir tanesidir. Arnavut kaldırımlı caddeleri ve kuzeye özgü ahşap evleriyle 
masalsı bir görsel şölen sunmaktadır. Daha sonra Helsinki’ye dönüyoruz. Limanda vereceğimiz bir fotoğraf molası ile 
başlayacağız daha sonra eski ile yeninin doğu ile batının karışımı olan şehir merkezine giderek bu özel şehri görme 
imkânı bulacaksınız. Senato Meydanı, Kaya Kilisesi, Şehir Meclisi, Başkanlık Sarayı, Olimpiyat Stadyumu, Opera 
Binası, Parlamento Binası, Sibelius Parkı ve en meşhur alışveriş caddesi olan Esplanades göreceğiniz yerler 
arasında. Gemimiz akşam saat 17.00'de limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

  

06.GÜN STOCKHOLM (İSVEÇ) 

Gemimiz sabah saat 08:30'da Stockholm limanına yanaşacak. İsveç'in başkenti ve en büyük şehri olan Stokholm, 
"Su üzerindeki güzel" olarak adlandırılıyor. Kuzeyin Venedik'i olarak da bilinen şehir 57 köprü ile birbirine bağlı olan 
14 ada üzerine kurulmuş. Şehir, 13. yüzyıldan kalan eski bölüm ve modern mimarinin örneklerini taşıyan yeni 
bölümlerden oluşuyor. Burada arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği "Stockholm Şehir Turu & 
Vasa Müzesi Turu" na katılabilirler. Bu tur esnasında Aristokrat Başkenti ve Baltık Denizi ile Malaran Gölü’nün 
buluştuğu Gamla Stan’ı panoromik olarak Fjölgatan tepesi’nden seyirden sonra adaya geçiyoruz. Kraliyet Sarayı, 
Katedral ve eski şehir Gamla Stan’ın Stroget Meydanı ve çevresindeki otantik sokakları arasında dolaştıktan sonra 
Parlamento, Belediye Sarayı, Kültür Parkı gibi diğer adalar arasındaki gezimizden sonra 17 yy da ilk seferinde batan 
muhteşem savaş gemisi Vasa’yı barındıran Vasa müzesini gezeceğiz. Serbest zamanımızı göz kamaştıran vitrinlerle 
dolu bulvarları gezerek, alışveriş yaparak veya Kral Bahçeleri’ndeki kafelerde İsveçlilerle birlikte (varsa) güneşin 
tadını çıkartabilirsiniz. Tur sonrası limana geri dönüş. Gemimiz 16.30'da limandan ayrılacak.. Akşam yemeği ve 
geceleme gemide 

  

07.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. 

  

08.GÜN KİEL-HAMBURG-İSTANBUL 

Saat 07:00'da gemimiz Kiel limanına yanaşacak. Çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Hamburg 
havalimanına transfer. Check-in işlemlerinden sonra Türk Havayollarının TK 1666 sefer sayılı uçuşu ile saat 15:25'de 
İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 19:20'de varış. Turumuzun sonu. 

  
 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 
* Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı - Hamburg – İstanbul Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçak bileti 
* MSC Splendida gemisinde 7 gece 8 gün tam pansiyon konaklama 
* Havaalanı - liman - havaalanı transferleri. 
* Havaalanı ve Liman Vergileri 
* Türkçe Tur Liderliği hizmeti (Grup 25 kişi olduğu 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 
* SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ(Türk vatandaşları için geçerlidir)  
*Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.) 
 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
* Gemideki tüm alkollü ve bazı alkolsüz içecekler 
* Gemi personeli servis ücreti 
* Kişisel harcamalar (Telefon, kuru temizleme, doktor v.s) 



 

* Gemi veya rehberiniz tarafından organize edilecek tüm ekstra turlar 
* Vize ücreti (Bu program için çok girişli Schengen vizesi gerekmektedir. Yeşil pasaportlulara vize gerekmemektedir) 
* Yurt dışı çıkış harcı (harç pulu) 

 

  

                   FİYAT LİSTESİ 
KATEGORİ 6.Haz 20.Haz 4.Tem 18.Tem 1.Ağu 15.Ağu 

İÇ BELLA 827 € 887 € 887 € 917 € 977 € 1.007 € 

İÇ FANTASTİCA 857 € 947 € 947 € 977 € 1.007 € 1.037 € 

DIŞ BELLA 917 € 1.007 € 1.007 € 1.037 € 1.067 € 1.097 € 

DIŞ FANTASTİCA 977 € 1.067 € 1.067 € 1.097 € 1.127 € 1.157 € 

BALKONLU BELLA 1.037 € 1.097 € 1.217 € 1.159 € 1.187 € 1.217 € 

BALKONLU FANTASTİCA 1.037 € 1.157 € 1.277 € 1.217 € 1.247 € 1.277 € 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN 665 € 665 € 665 € 665 € 665 € 665 € 

2-17 YAŞ ÇOCUK 593 € 593 € 593 € 593 € 593 € 593 € 

SINGLE FARKI 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

HAVALİMANI VE LİMAN 
VERGİLERİ                

(FİYATA DAHİL) 
420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 

FİYATLAR 2 KİŞİLİK KABİNLERDE KİŞİ BAŞI FİYATLARDIR 

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

 

 
BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ DETAYLAR 

*Programda belirtilen saatler Türk Hava Yolları ve MSC 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 

 


