
 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
12.07.2022 HAMBURG/KIEL ALMANYA - 17:30 
13.07.2022 DENİZDE SEYİR - - - 
14.07.2022 GDYNIA POLONYA 08:00 19:00 
15.07.2022 KLAIPEDA LİTVANYA 08:00 18:00 
16.07.2022 RIGA LETONYA 10:00 18:00 
17.07.2022 HELSINKI FİNLANDİYA 13:00 21:00 
18.07.2022 TALLINN ESTONYA 08:00 17:00 
19.07.2022 STOCKHOLM İSVEÇ 09:00 18:00 
20.07.2022 DENİZDE SEYİR - - - 
21.07.2022 KIEL/HAMBURG ALMANYA 08:00 - 

 

 

 

KATEGORİ 12 TEMMUZ 2022 
İÇ KABİN 1149€ 

DIŞ KABİN 1399€ 
BALKONLU KABİN  1499€ 

TEK KİŞİ FARKI %80 
3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN  999€ 

3. VE 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI ÇOCUK 899€ 
HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ (FİYATA DAHİLDİR) 460€ 



 

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

 Türk Hava Yolları ile İstanbul – Hamburg – İstanbul Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçuşlar.  
 COSTA FASCINOSA gemisinde tercih edilen kabin kategorisinde 9 gece 10 gün tam pansiyon konaklama. 
 Havalimanı ve Liman vergileri.  
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferleri. 
 Grubun min. 25 pax ve üzeri olması durumunda Tecrübeli Türkçe Tur Liderliği Hizmeti. 
 Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar. 
 Hamburg Şehir Turu. 
 Gemideki eğlence ve şovlar. 
 Fitness & Spor salonu kullanımı. 
 Zorunlu seyahat sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır). 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Servis ücretleri. Günlük kişi başı 11€ gemide ödenir.  
 Gemi veya rehberiniz tarafından organize edilecek tüm ekstra turlar. 
 Sağlık hizmetleri. / Kişisel Harcamalar. 
 Gemideki tüm içecekler. 
 İç hat bağlantı uçuşları. 
 Gerekli vize ücreti. 
 Yurtdışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz). 
 Seyahat güvence paketi (İptali kapsamaktadır.). 70 yaş üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır.(30€) 

İPTAL İADE ŞARTLARI 
* TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANMAKTADIR* 

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 

 

 

UÇUŞ BİLGİLERİ 

12.07.2022 TK1661 IST HAM 07:35 09:45  

21.07.2022 TK1664 HAM IST 18:35 22:45 

 

COSTA FASCINOSA TUR PROGRAMI TASLAĞI 
 

01.GÜN İSTANBUL HAVALİMANI – HAMBURG - KİEL 
 

İstanbul Havalimanı Dış hatlar terminalinde saat 04:30'da buluşmamızın ardından check-in işlemlerimizi yapıyoruz ve TK 1661 
sefer sayılı uçak ile saat 07.35’de Hamburg’a hareket ediyoruz.Hamburg’a yerel saat ile saat 09.45’de varışımızın ardından 
gemimize transfer. Gemiye varışımız ardından Check-in işlemleri ve kabinlere yerleşmemizin ardından serbest zaman. 
Gemimizin hareketi saat 17:30. 

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 GDYNIA 
 



Saat 08.00’da Gdynia limanına varış. Sabah kahvaltı sonrası kişisel ihtiyaçlar ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden 
misafirlerimiz rehberleri tarafından ekstra olarak düzenlenecek olan “Gdansk&Sopot Şehir Turu” ‘na katılabilirler.Gdansk 
Polonya’nın en önemli liman şehri olup hem Polonya’nın hem de Baltık bölgesinin en güzel şehirlerinden biridir. Eski bir Hansa 
şehri olan Gdansk Gotik kiliseleri, ortaçağdan kalma sevimli eski şehri ile mutlaka görülmelidir. Panoramik olarak ve yürüyerek 
göreceğimiz yerler arasında  Yeşil Kapı, Uzun Çarşı, 15. YY’dan kalma tüccarlar sarayı, şehrin sembolü Neptün Çeşmesi, Altın Geçit, 
dünyanın en büyük tuğla kilisesi olan Aziz Meryem Kilisesi, pastel renkli evleri ile kanal bölgesi ve ortaçağa ait en büyük vinçi 
görebilirsiniz. 
Dönüş yolumuzda müzik yarışması ve festivalleri ile ünlü Sopot şehrinin içinden geçeceğiz daha sonra Polonya'nın en uzun 
katedrali olan Oliwska'yı göreceğiz. Sonrasında Gdynia'ya dönüş. Gemimizin hareket saati 20.00. Akşam yemeği ve geceleme 
gemide. 
 

 

04.GÜN KLEIPEDA  

Sabah kahvaltı sonrası kişisel ihtiyaçlar ve alışveriş için serbest zaman. Saat 08.00’da Kleipeda limanına varış. Burada arzu 
edenler rehberlerinin düzenleyeceği, ekstra “ Kleipeda & Palanga Turu” na katılabilirler. Litvanya’nın liman şehri olan 
Klaipeda’nın yerleşim bölgelerinden geçerek Litvanya’nın plajları ile ünlü sayfiye şehri Palanga’ya hareket ediyoruz.  Palanga’da 
göreceğimiz yerler arasında Kont Tikevicius tarafından yaptırılmış eski bir saray içinde yer alan Amber (Kehribar)  Müzesi ile 
Litvanya’nın en güzel ve en zengin botanik parkı olan Palanga Botanik Parkı’nı gezeceğiz. Palanga sahilinde vereceğimiz bir serbest 
zaman molasından sonra tekrar Klaipeda’ya dönerek bu tarihi sayfiye şehrini keşfedeceğiz. Göreceğimiz yerler arasında, eski 
şehir, Tiyatro Meydanı şehri de hem otobüsle hem de yürüyerek keşfedeceğiz.  Gemimizin hareket saati 18.00. Akşam yemeği 
ve geceleme gemide. 

 

05.GÜN RİGA 
 

Sabah saat 10.00'da Riga limanına varış. Letonya, 65 bin kilometrekarede, yaklaşık 2,5 milyon kişinin yaşadığı bir Baltık Ülkesi. 
Ülke nüfusunun bir milyona yakını Riga’da yaşıyor. Tarihi ve eğlencesiyle bu şehir görülmeye değer. Şehirde kafe, restoran, 
kumarhane ve diskolara bolca rastlanıyor. Şehirde farklı tatlara sahip içecekler deneyebilirsiniz. Burada arzu edenler rehberlerinin 
ekstra olarak düzenleyeceği “ Riga Şehir Turu” na katılabilirler. Kuruluşu 800 yıl önceye giden ve tarihinin bir döneminde İsveç’in 
ikinci başkenti sayılan Riga Baltık şehirleri içinde en büyük olanıdır. Riga turumuzun belli kısımlarını otobüs ile eski şehir içinde 
kalan tarihi şehri ise yürüyerek gezeceğiz. Parklar ve yeşillikler şehri Riga’da turumuz sırasında 19. Yy’da inşaa edilmiş pek çok art 
neuveau yapıların yanında Riga Kalesi, ortaçağdan kalma Üç Kardeşler Evi, şehrin simgesi Özgürlük Anıtı, Dom Katedrali, Büyük 
ve Küçük Belediye, 13. Yy’dan kalma Aziz Peter, Aziz George ve Aziz John Kiliseleri, Bekâr Alman Tacirler Locası (House of 
Blackheads) gibi bir çok cazibe noktası görülecek yerlerden bazılarıdır. Gemiye dönmeden önce alışveriş ve bir şeyler içmek için 
serbest zamanımız olacaktır. Gemimizin hareketi saat 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 

 

06.GÜN HELSİNKİ 
 

Sabah saat 13.00’de Helsinki limanına varış. 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 “Helsinki Şehir turu” na katılabilirler. Bu turumuza 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. Gemimizin hareketi saat 21.00. Akşam yemeği ve 
geceleme gemide. 

 

 

07.GÜN TALLİNN 
 

Sabah saat 08.00’da Estonya’nın başkenti Talinn’e varış. 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 düzenleyeceği ekstra tura 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 saat 17.00 de hareket edecektir. Akşam yemeği ve geceleme 
gemide. 

 

 

 

08.GÜN STOCKHOLM 
 

Sabah saat 08:00da Stockholm limanına varış. 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 tura 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. Tur sonrası limana geri dönüş. Gemimizin hareketi saat 17.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

09.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. 

 

10.GÜN KİEL – HAMBURG – İSTANBUL HAVALİMANI 
 

Saat 08.00'da gemimiz Kiel limanına yanaşacak. Çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Hamburg havalimanı’ na 
transfer. Burada arzu edenler rehberlerinin düzenleyeceği “Hamburg Şehir Turu” na katılabilirler. Almanya’nın tarihi Donanma 
Üssü’nden Hamburg’a yapılacak 1.5 saatlik otobüs yolculuğundan sonra, ülkenin en zengin ve Aristokrat kesiminin yerleşim için 
tercihi olan Hamburg’a varıyoruz. Aşağı ve Yukarı Alster Gölleri’nin çevresinde kurulan şehir gezimizde göl çevresini dolaşıp, 
kırmızı fenerli St Pauli Caddesini katedip, St Michaelin ve savaş anıtı olarak simgelenmiş St Nikolai Kiliselerini gördükten sonra 
115 yaşındaki Neo Rönesans ve Barok karması mimari şaheser Rathous’un çevresinde serbest zamanımızı değerlendireceğiz. 
Kuğular ile fotoğraf çektirmek veya keyifli alışveriş yapmak… kararı siz verin. Tur sonrası havalimanına transfer.  Check-in 
işlemlerinden sonra Türk Havayollarının TK 1664 sefer sayılı uçuşu ile saat 18.35’de İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 22.45’da 
varış. Turumuzun sonu. 

 

ÖNEMLİ NOT : İLETİLEN DETAYLAR BÖLGEDEKİ ŞARTLAR VE PANDEMİ SONRASI DURUMA GÖRE DEĞİŞKENLİK 
GÖSTEREBİLİR. EXTRA TUR FİYATLARI DEPAR TARİHİ YAKLAŞINCA NETLİK KAZANACAKTIR. 

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER METNİNİ ACENTENİZDEN İSTEYİNİZ 
 


