
 

  

 

GÜN LİMAN VARIŞ HAREKET 

01.GÜN DÜSSELDORF/ ALMANYA -- 17:.00 

02.GÜN RÜDESHEİM / ALMANYA 08.00 12.30 

 MAİNZ 15:00 18:00 

03.GÜN STARSBOURG/ FRANSA 12.00 18.00 

04.GÜN BASEL/ İSVİÇRE 08.00 -- 

05.GÜN BASEL/ ALMANYA -- 09.00 

6.GÜN SPEYER / ALMANYA 02.00 12.00 

 MAINHEIM 14.00 23.30 

7.GÜN 
OBERWESEL / ALMANYA 07:00 11.30 

KOBLENZ / ALMANYA  14.00 22.00 

08.GÜN DÜSSELDORF/ ALMANYA 03.00 - 

*NEHİR TRAFİĞİNE GÖRE VARIŞ VE KALKIŞ SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR. 

 

 

M/S AMADEUS SILVER II 5* Tur Başlama:  28.12.2021 

7 Gece - 8 Gün 

Tur Bitiş:  04.01.2022 

FİYATLARIMIZ  € (EURO) CİNSİNDEN OLUP KİŞİ BAŞINADIR 

28 Aralık 2021  Fiyatları 
Erken Rezervasyon İndirimi 

30 ekim 21 

Standart Alt Güverte C1  (Pencere Açılmaz) 1.890 € 1790 

Deluxe Giriş  Güverte B-4 İkili (Açılır pencere) 2290 € 1990 

Deluxe Üst Güverte A-1  (Açılı  pencere) 2.990 € 2890 

Suit 3900€ 3700€ 

Single Farkı Standart Kabin 990 € 990€ 

Single Farkı Deluxe Kabin %100 %100 

Havalimanı ve Liman Vergileri, Sigorta  (380€) Dahil Dahil 

      ROMANTİK REN NEHRİNDE YILBAŞI 



 

1.Gün İSTANBUL – DÜSSELDORF / ALMANYA           
 

08.30 İstanbul  Havalimanında Dış hatlarda buluşma  

09.50 TK1533 sefer sayılı uçuş ile Düsseldorf’a hareket  

12.05 Düsseldorf’na  varış  ve Köln’e hareket  gemimiz MS Amadeus Silver II’ye varış.  

16:00 Hoş geldin kokteyili 

 

 2.Gün RÜDESHEİM & MAINZ  ALMANYA  

Rudesheim’ a sabah varışımız ertesinde  dileyen misafirlerimizle Rudesheim Şehir Turu’na başlıyoruz. Şarap 

bölgesinin merkezi olan Rudesheim’daki yürüyüş turumuz esnasında aynı zamanda Müzik Müzesi ziyareti yapılacaktır. 

(Ekstra tur) Öğleden sonra gemimiz Almanya’nın önemli, ticari ve tarihi duraklarından Mainz’ e hareket ediyor. Mainz, 

Rheinland-Pfalz eyaletinin başkentidir  Alman Federal Cumhuriyeti'nin önde gelen eğlence ve kültür merkezlerinden olan 

Mainz  karnavalın sayılı kalelerinden bir tanesidir.   Dileyen misafirlerimizle rehber eşliğinde Mainz yürüyüş  turunu 

gerçekleştiriyoruz (Ekstra tur) 

 

 

3.Gün STRASBOURG / ALMANYA  
Gemimiz bugün öğlen saatlerinde Strasbourg şehrine varıyor. Strasbourg Fransa’nın nüfus bakımından 7. en kalabalık 
kenti olup, Alsas bölgesi ve Bas-Rhin bölgesinin başkentliğini yapar. Şehir aynı zamanda Avrupa Konseyi ve Avrupa 
Parlamentosu'nu barındırır. Şehir, 1988'de UNESCO thiarafından Dünya Mirasları Listesi'ne dahil edilmiştir. Şehir 
"Avrupa'nın Başkenti" unvanını taşır. Bu güzel tarihi şehri keşfetmek için Strasbourg Şehir Turumuzu gerçekleştiriyoruz  
(Ekstra Tur). 
 

 

4.Gün BASEL / İSVİÇRE            
İsviçre, Fransa ve Almanya’nın kesişim noktasında bulunan ve İsviçre’nin  3. büyük şehri olup ülkenin en önemli fuar, 
sanat ve kimya endüstrisi merkezi olan  Basel’de  sabah şehir  turu ( ekstra tur) ve gemide öğlen yemeğimiz ertesi 
dileyen misafirlerimizle Alsace Bölgesi’nin en güzel duraklarından biri olan Colmar’ı ziyaret edeceğimiz Colmar Turu. 
Akşam gemimizde Yeni Yıl Gala Gecesi ve  Yılbaşı Partisi (dahil) 
 
5.Gün BASEL / ISVICRE 
Gemimiz sabah 09:00’da Basel’den hareket ediyor. Tüm gün boyunca Ren nehri üzerinde seyir halinde olacağımız bu 
günde gemide vaktinizi dinlenerek değerlendiriyoruz. 
 

6.Gün SPEYER & MANNHEIM  ALMANYA         
  
Speyer, Roma döneminde ve Ortaçağ’da önemli bir ticaret ve dini merkezi olmuştur. Günümüzde de önemli bir sanayi 
merkezidir. Kahvaltı ertesi şehri daha yakından tanımak için rehberli turumuza katılabilirsiniz (Ekstra Tur)Speyer’den 
sonra gemimiz Mannheim’a hareket ediyor bu limandan ünlü Heidelberg kalesi ve şehrini ziyaret etmek için 
ediyoruz. Elvis Presley ve ünlü tiyatrocumuz Haldun Dormen’in de bir dönem yaşadığı bu güzel şehri kaçırmamanızı 
tavsiye ediyoruz.(Ekstra Tur) 

 
7.Gün OBERWESEL & KOBLENZ ALMANYA         
  
Bu sabah kale geçişlerini yaptığımız bu günde Romantik Ren üzerindeki şirin kasabalardan biri olan Oberwesel’de küçük 
bir mola veriyoruz. Öğlen saatlerinde ise Ren nehri üzerinde tam bir kavşak noktası olan ve Moselle nehri ve  Ren 
Nehrinin buluştuğu Koblenz’e varıyoruz.  Dileyen misafirlerimizle  bu tarihi durağı keşfedeceğimiz Koblenz şehir 
turumuzu gerçekleştiriyoruz. (Ekstra Tur)  



 

 
 

8.Gün DÜSSELDORF / ALMANYA          
14.05 TK 1526 sefer sayılı uçuş ile İstanbul’a hareket  
19.20 İstanbul’a varış 
 

Tur Ücretine Dâhil Olan Servislerimiz           

 THY ile gidiş-dönüş ekonomi sınıf uçak bileti 

 Program dâhilinde tüm transferler 

 MS Amadeus Silver II  veya başka gemisinde 7 gece tam pansiyon konaklama (ilk gün akşam yemeği ile başlayıp, son 

gün kahvaltı ile son bulmaktadır.) 

 Erken kahvaltı büfesi (her sabah) 

 Beş çayı veya gece yarısı ikramı 

 Hoş geldin büfesi 

 Kahvaltıda çay/kahve 

 Kahve istasyonu (Kahvaltıdan 1 saat önce başlayıp akşam yemeğine kadar)   

 Hoş geldin kokteyli ve Kaptanın Gala Kokteyli (1 içecek dahil) 

 Hoş geldin yemeği ve Kaptanın Gala Yemeği  (Özel menü) 

 Gemiye binişte ve inişte bagaj taşıma servisi 

 Gemideki tüm aktiviteler 

 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)  

 Havalimanı ve liman vergileri (380  €) 

 

 

Tur Ücretine Dâhil Olmayan Servislerimiz _ ______________________________________ 

 Gemide alınan alkollü ve alkolsüz içecekler. 

 Gemi personel bahşişleri (Toplam kişi başı 56 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, son günü ise öğle ve akşam yemekleri 

 Seyahat güvence paketi (Kişi başı 25 Euro, 70 yaş ve üzeri için %100 sür prim eklenir.) 

 Schengen vize ücreti  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Önemli Notlar: 
Vize için en az 6 ay geçerli hiçbir şekilde zedelenmemiş pasaport ve gerekli evrakları acentenizden öğrenebilirsiniz. 

 Ekstra tur fiyatları 20 kişi katılımı baz alınarak hesaplanmıştır. 20 kişinin altına düşmesi halinde fiyatlar, yüksek 
maliyetler nedeni ile artacaktır. Grubumuz sayı bakımında küçük olduğu zaman Ekstra Turlarda geminin diğer müşterileri 
ile otobüsümüzü paylaşıyoruz. Ekstra Turlarda alınacak tüm içecekler gezi ücretine dâhil değildir. 

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

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

 Nehir trafiğine göre gemi varış ve kalkışları değişebilir. Buna bağlı olarak programları/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; 120 – 100 gün arasında, alınan tüm ücret iade edilir. 100 gün ve sonrası için 
gemi şirketi tarafından uygulanan cezai işlemler; 100 – 67 gün arası toplam ücretin % 70’si, 66 – 39 gün arası toplam 
ücretin % 80’si, 37 – 24 gün arası toplam tutarın % 90’i, 23 günden daha az kala iptallerde %100 cezai işlem 
uygulanmaktadır.   

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

 
Bilgilerinize sunar güzel ve iyi bir seyahat geçirmenizi dileriz… 

YGTUR.COM 
 

 


