
  

 

      

GÜN LİMAN VARIŞ HAREKET 

1. Gün Frankfurt - Mainz / Almanya - 20.00 

2. Gün Cochem / Almanya 08.30 16.00 

3. Gün 
Trier / Almanya 07.00 18.00 

Saarburg / Almanya 20.30 -- 

4. Gün 
Saarburg / Almanya -- 13.00 

Bernkastel / Almanya 21.30 -- 

5. Gün Bernkastel / Almanya -- 16.30 

6. Gün 
Koblenz / Almanya 07.00 13.00 

Rüdesheim / Almanya 19.00 -- 

7. Gün 
Rüdesheim / Almanya -- 03.00 

Worms / Almanya 13.00 20.00 

8. Gün Mainz - Frankfurt / Almanya 07.00 - 
NEHİR TRAFİĞİNE GÖRE VARIŞ VE KALKIŞ SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR. 

 

 

FİYATLARIMIZ € (EURO) CİNSİNDEN OLUP KİŞİ BAŞINADIR 

13 EKİM 2022 Broşür Fiyatları 
Erken Rezervasyon 

İndirimi 
31 Aralık 2021 

Ana Güverte Standart Kabin 1.390 € 1.190 € 

Üst Güverte Delüks Kabin (Fransız Balkonlu) 1.690 € 1.490 € 

İki kişilik kabinde tek kişi farkı (Delüks kabinlerde single farkı %100) 790 € 690 € 

Havalimanı ve Liman Vergileri, Sigorta  (420€) Dahil Dahil 

 

 

MPS Crucevita 5★ gemisi ile Tur Başlama.  13.10.2022 

7 Gece - 8 Gün Tur Bitiş.  20.10.2022 

BÜYÜLÜ MOSEL, REN ve NECKAR NEHİRLERİ 

 



  

 

1.Gün İSTANBUL – FRAKFURT - MAINZ / ALMANYA         
05.00 İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde buluşma.  
07.55 Türk Hava Yolları’nın TK 1587 sefer sayılı uçuşu ile Frankfurt’a hareket. 
10.10 Frankfurt’ta varış panoramik kısa bir şehir turu ve Mainz’a hareket. 
 

Frankfurt 
Avrupa’nın finans merkezi konumundaki Frankfurt, hem müze hem de fuar başkenti olmasının yanı sıra gayet eğlenceli, 
sade ve dinamik bir şehirdir. Küçük ama dolu dolu bir şehir olan Frankfurt’ta gezebileceğiniz çoğu yerler birbirlerine 
yakındır. Gökdelenlerin içerisine gizlenmiş doğal ve kültürel güzellikleriyle size gezilecek birçok alternatif nokta sunar. 
Mainz 
Matbaayı icat eden ünlü mucit Johannes Gutenberg’in Kenti; Mainz. Ren nehri kıyısında yer alan Mainz Rheinland-Pfalz 
eyaletinin başkenti ve eyaletteki en büyük kenttir. Mainz, verimli Ren vadisinin ticaret merkezidir. Mainz, festivaller ve 
eğlenceler merkezidir. Şehir, geniş yeşil alanlar ve parklar zenginidir.  
 

2.Gün COCHEM / ALMANYA            
Mosel nehir vadisinin en romantik noktasında Cochem Roma, ortaçağ ve günümüze kadar hiç değişmeyen cazibesiyle 
ziyaretçilerine küçük mimari şölenler sunmaktadır. Muhteşem Reichsburg Kalesi hâkim bir tepede tüm vadiyi 
gözlemlemektedir. Buraya alacağınız ekstra tur ile bu keyifli manzarayı ve masal diyarından kalan kaleyi yakında 
tanıyacaksınız. (aslına sadık kalınarak yapılmıştır). Vadi adeta yeşil tonların dansı gibi, yem yeşil vadi ve üzüm bağların renk 
tonları her mevsimde farklı görünmektedir. Cochem şehir merkezi 5 bin kişinin yaşadığı sakin bir yer, St. Martin Kilisesi ve 
Kuleleri, her yıl on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu küçük kasabanın baharatlı etini, peynirini ve üzümlerini 
tatmanızı öneririz. 
 

3.Gün TRİER - SAARBURG / ALMANYA           
Almanya’nın en eski şehri olan Trier 2009 yılında kuruluşunun 2025.  yılını kutladı. Eski Romalıların bile ilgisini çekti. Şehri 
Mosel Nehri'nin yemyeşil vadisinde inşa ettiler. Almanya'daki en eski şehir olan Trier, hala Romalıların geride bıraktığı izleri 
taşıyor. Günümüzde birçok öğrenci antik hamam ve anıtların ortasında yaşıyor. Katedrali bir başka önemli turistik yer. Bu 
dev kilise, Porta Nigra ile birlikte, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Etkileyici bina kesinlikle daha yakından bir görünüm 
hak ediyor.  
 

4.Gün SAARBURG / ALMANYA              
Saarburg, Saarland eyaletinin başkenti ve gelişen ekonomik bölgenin kalbidir.  Saar Nehrin üzerinde kurulu kasaba, 
özellikle bilgisayar teknolojisi alanında geleceğe yönelik bir araştırma merkezidir. Alman Yapay Zekâ Araştırma Merkezi 
(DFKI), Max Planck Bilişim Enstitüsü ve Leibniz Bilişim Merkezi (LZI) gibi kurumlar okullarda kendinden söz etmektedir. 2. 
Dünya savaşı sırasında yoğun bombalama sebebiyle birçok binası yeniden yapılmıştır. Europa Galerie, Ludwigskirche, 
Rathaus St. Johann katedrali, Tarih Müzesi, hayvanat bahçesi ve Alman Fransız bahçesini gezebilirsiniz. 
 

5.Gün BERNKASTEL / ALMANYA            
Mosel nehri üzerinde kurulu şirin bir Alman kasabası olan Bernkastel ’de 9 bin kişi yaşar. Ortaçağdan kalma Pazar alanı ve 
tipik Alman evleriyle meşhurdur. “Festivaller kasabası” olarak bilinen kasabanın her daim ziyaretçileri vardır.  
 

6.Gün KOBLENZ - RUDESHEIM / ALMANYA          
Sabahın erken saatlerinde, tam bir kavşak noktası olan ve Moselle ile Ren Nehrinin buluştuğu Koblenz’e varıyoruz.  Ekstra 
olan Koblenz şehir yürüyüş turumuzda şehrin tarihi kesimlerini ziyaret ediyoruz. (Ekstra Tur) 
19.00 Rudesheim’a varış. Dileyen misafirlerimiz Rüdesheim Turuna katılabilirler. Turumuzda şarap bölgesinin merkezi olan 
Rüdesheim’ın üzüm bağlarında gezintiden sonra şarap tadımı ve Müzik Müzesi ziyareti yapılacaktır. Ardından verilecek 
olan serbest zamanda dileyen misafirlerimizle tur esnasında da gördüğümüz küçük restoranlarındaki orkestraları ile ünlü 
“Drosselgasse” doğru yürüyüp, orda eğlenmeye devam edip kasabanın güzel Reisling şaraplarını veya dileyenler ünlü 
Brandili kahveleri “Rudesheim Coffee” içebilirler. (Ekstra Tur) 
 
7.Gün WORMS / ALMANYA            
Rheinland-Pfalz bölgesinde Main Nehri’nin yaklaşık 28 mil güneyinde bir kenttir.  Almanya’nın  “en eski şehir” unvanını 
taşıyor. Tarihin önemli dinsel olaylarına sahne olmuş bir kent. Martin Luther'i mahkûm eden dinsel konseyin merkezidir. 
‘’Diet of Worms’’ Worms şehrinde toplanmış olan meclistir. Orta çağda Almanya’nın üç büyük Yahudi kentinden biridir. 
Worms halkı, 1938 e kadar mutlu bir yaşam sürerken, Hitler'in Kristal gecesi ile şehrin anlamı değişiyor.  



  

 
 

8.Gün MAINZ - FRAKFURT / ALMANYA   - İSTANBUL         
Gemide alınan kahvaltının ardından kısa bir serbest zaman, ardından havalimanına transfer.  
15.15 Türk Hava Yolları’nın TK1592 sefer sayılı uçuşu ile İstanbul’a hareket. 
19.15 İstanbul Havalimanı’na varış.  

 
 
 
 

Tur Ücretine Dâhil Olan Servislerimiz           

 THY ile gidiş-dönüş ekonomi sınıf uçak bileti 

 Program dâhilinde tüm transferler 

 MPS Crucevita 5* gemisinde 7 gece tam pansiyon konaklama (ilk gün akşam yemeği ile başlayıp, son gün kahvaltı 

ile son bulmaktadır.) 

 Erken kahvaltı büfesi (her sabah) 

 Hoş geldin büfesi, beş çayı veya gece yarısı ikramı 

 Gemideki yemeklerde alınan su, çay/kahve 

 Her gün kabine 1 şişe su (0,5 lt) 

 Kahve istasyonu (24 saat) 

 Hoş Geldin kokteyli ve Gala Kokteyli  

 Hoş Geldin Yemeği ve Kaptanın Gala Yemeği (özel menü) 

 Gemideki tüm aktiviteler 

 Gemiye binişte ve inişte bagaj taşıma servisi 

 Türkçe Rehberlik hizmeti – (Grup oluşması halinde / Otobüslü turlarda en az 20 kişi) 

 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki Sorumluluk Sigortasıdır.) 

 Seyahat sağlık sigortası (70 yaş ve üzeri misafirler için %100 sür prim uygulanır) 

 Liman ve hava limanı vergileri (420 €) 

 

 

 

Tur Ücretine Dâhil Olmayan Servislerimiz _ ____________ __________________________ 

 Gemide alınan alkollü ve alkolsüz içecekler. 

 Gemi personel bahşişleri (Toplam kişi başı 35 Euro tavsiye edilmektedir) 

 Kişisel harcamalar (Kuru temizleme, telefon vs.) 

 Programda ekstra olarak belirtilmiş turlar 

 Yurt dışı çıkış harcı 50 TL. 

 Turumuzun ilk günü kahvaltı ve öğle yemeği 

 Turumuzun son günü öğle ve akşam yemekleri 

 Seyahat güvence paketi (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu nedeni ile tura katılması mümkün 

olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını sağlamaktadır. Toplam tutar üzerinden sigorta firması 

tarafından %20 muafiyet uygulanmaktadır. Bagaj kaybından, hasarına, hırsızlığa kadar birçok ek teminatı 

barındırmaktadır. İptal teminatında tur bedeli kişi başı 3000 Euro ile sınırlıdır.) 

 Schengen vize ücreti (Acentanızdan bilgi alınız.) 

 

 
 
 



  

 

 

 

 

Önemli Notlar: 
 
 Vize için en az 6 ay geçerli hiçbir şekilde zedelenmemiş pasaport gerekmektedir. (Gerekli evrakları acentenizden 
öğrenebilirsiniz.)  

 Vize işlemleri için pasaportunuz tur başlangıç tarihinden en geç 30 gün öncesi ofisimize ulaşmalıdır. Pasaportun en 
az 2 vize sayfası boş olmalıdır. 

 Pasaportunuzun yırtık ve yıpranmış olmaması gerekmektedir. 
 Tura katılabilmek için pasaportlarınızın süresi tur bitiş tarihi itibariyle minimum 6 ay geçerliliği bulunması 
gerekmektedir.  
 Ekstra tur fiyatları 20 kişi katılım temel alınarak hesaplanmıştır. 20 kişinin altına düşmesi halinde fiyatlar, yüksek 
maliyetler nedeni ile artacaktır. Grubumuz sayı bakımından küçük olduğu zaman ekstra turlarda geminin diğer 
müşterileri ile otobüsümüzü paylaşıyoruz. Ekstra turlarda alınacak içecekler gezi ücretine dâhil değildir. 

 Uçuşlarımız Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferleri ile ekonomik sınıfta yapılmaktadır. Uçak bileti pasaporttaki isim & 
soy isme göre düzenlenir. Yanlış veya eksik isim ve soy isim beyanında sorumluluk tamamen müşteriye aittir 

 Nehir trafiğine göre gemi varış ve kalkışları değişebilir. Buna bağlı olarak programların/ekstra turların saatleri 
değişebilir.  

 Kesin rezervasyon tam ödeme ile yapılabilir.  

 Programda belirtilen saatler Türk Havayolları ve Cruise firmasından alınmıştır. Saatlerde olabilecek herhangi bir 
değişiklikten acentemiz sorumlu değildir. Dolayısıyla herhangi bir saat değişikliğinden ötürü acentemiz programın 
içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde oynama yapabilir. İçerik aynı kalmak koşuluyla tur programında 
değişiklik olabilir. 

 Gezimiz için geçerli tüm yasal hükümler ve sorumluluklar Yolcu Satış Sözleşmemizde belirtilmiştir. 

 Gezimize kayıt yaptırmış olan yolcularımız sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

 Sigara sadece güneşleme güvertesindeki belirli bir alanda içilir, gemide diğer mekanlar da sigara içmek kesinlikle 
yasaktır! 

 Navigasyon güvenliğinden dolayı kaptan ve mürettebatı gezi güzergahını değiştirmeye tek başına karar verebilir. 
 
İPTAL ŞARTLARI  

 Münferit Rezervasyon İptal Şartları; kayıttan itibaren seyahate 69 gün kalaya kadar toplam tutarın %20’si, 68 – 60 
gün arası %40’ı, 59 – 50 gün arası %60’ı, 49 – 30 gün arası %80’i, 30 – 0 gün arası %100 kadar cezai işlem 
uygulanmaktadır.  

 Grup Rezervasyon İptal Şartları; grup rezervasyonlarında iptal şartları değişiklik göstermektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bilgilerinize sunar güzel ve iyi bir seyahat geçirmenizi dileriz… 
 

YGTUR.COM 
 

 


