
 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
02.02.2020 Emirates Hava Yolları ile İstanbul Dubai Aktarmalı Tokyo uçuşu geceleme uçakta 
03.02.2020 17:20’de tokyo’ya inişimiz gerçekleşiyor + 4* Otelimize Transfer 
04.02.2020 TOKYO (YOKOHAMA) JAPONYA - 17:00 

05.02.2020 SHIMIZU JAPONYA 06:00 15:00 

06.02.2020 KOBE JAPONYA 08:00 18:00 
07.02.2020 DENİZDE SEYİR - - - 
08.02.2020 OKINAWA JAPONYA 07:00 14:30 
09.02.2020 TAIPEI (KEELUNG) TAYVAN 09:00 17:00 
10.02.2020 DENİZDE SEYİR - - - 
11.02.2020 DENİZDE SEYİR - - - 
12.02.2020 TOKYO (YOKOHAMA) JAPON 06:00 - 

13.02.2020 
12 ŞUBAT SABAH  08:00 – 10:00 ARASI GEMİDEN ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN DİLEYEN 

MİSAFİRLERİMİZ REHBERİMİZİN ORGANİZE EDECEĞİ EXTRA ŞEHİR TURUNA KATILABİLİRLER.  
“()” ile ayrılmış yerlere extra kara turu ile gidilmektedir. 

KATEGORİ 02 ŞUBAT 2019 
İÇ KABİN 9700 TL 

DIŞ KABİN 12.700 TL 

BALKONLU  KABİN 14.700 TL 

LİMAN VERGİLERİ (FİYATA DAHİL) 4800 TL 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

 Belirtilen havayolları ile Istanbul – Dubai/ Tokyo / Dubai  – Istanbul arası ekonomi sınıfı uçuşlar. 
 KİŞİ SAYISI GÖZETMEKSİZİN TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ 
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferler. 
 1 GECE TOKYO’DA 4* ODA KAHVALTI OTEL KONAKLAMASI. 
 Havalimanı ve liman vergileri. (4800TL) 
 Tercih edilen kategoride tur süresince konaklama. 
 Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar. 
 Gemideki eğlence ve şovlar. 
 Fitness & Spor salonu kullanımı. 
 SEYAHAT SÜRESİNİ KAPSAYAN SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI. 70 YAŞ VE ÜZERİ %100 SURPRIM UYGULANIR 45€ 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Servis ücretleri. Günlük kişi başı 14,5USD gemide ödenir. Zorunludur. 
 İptali kapsayan seyahat sağlık sigortası. €. 95 yaş ve üzeri %100 sürprim uygulanır. 
 Sağlık hizmetleri. / Kara turları. / Kişisel Harcamalar. 
 Tayvan kapı vizesi 30USD Gemide oda hesabınıza işlenecektir. 
 Gemideki tüm içecekler. 
 İç hat bağlantı uçuşları. 
 Gerekli vize ücreti. 
 Yurtdışı çıkış harcı. 

İPTAL İADE ŞARTLARI 

Rezervasyon itibari ile tur deparına 75 güne kadar %40, 45 gün kalaya kadar tur tutarının %65’i /30 gün kalana kadar tur 
tutarının %75’i / 15 gün kalana kadar yapılan iptallerde toplam ödenen vergi dahil tur bedelinin %100’ü ceza bedeli alınır. 

GRUP UÇUŞ BİLGİLERİ 

02.02.2020 SAW DXB 15:35 – 20:50 – EK0120 
03.02.2020 DXB NRT 02:55 – 17:20 – EK0318 
13.02.2020 NRT DXB 00:30 – 07:20 – EK0313 
13.02.2020 DXB SAW 09:55 – 13:50 – EK0119 



 

 

 

Diamond Princess 

2004 yılında yapımı tamamlanan Diamond Princess gemisi 13 katlı, 2670 yolcu kapasitesi, 900 mürettebatı ile Princess 

Cruise firmasına bağlı 5 yıldızlı bir gemidir. Gece ışık şovları, açık hava sinema, her yaş grubuna göre çocuk kulüpleri, 

gösteri ve şov alanları ve gemide bulunan 4 adet havuz ile iyi eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Gemide toplam 9 adet 

restaurant bulunmakta olup, dünya ve uluslararası mutfakların lezzetlerini deneyebilirsiniz. Gemi genellikle tam 

pansiyon hizmet vermektedir.  

İç Kabin : / 15 m² 

Kabin özellikler: Bir queen yatağa dönüşen iki adet tek kişilik yatak, geniş bir dolap, televizyon, buzdolabı, kasa, telefon, 

saç kurutma makinesi ve duşlu bir banyo. 

Dış Kabin : / 17 m² 

Kabin özellikler: Bir queen yatağa dönüşen iki adet tek kişilik yatak, geniş bir dolap, televizyon, buzdolabı, kasa, telefon, 

saç kurutma makinesi ve duşlu bir banyo. 

Balkonlu Kabin: / 25 m² 

Kabin özellikler: Bir queen yatağa dönüşen iki adet tek kişilik yatak, geniş bir dolap, televizyon, buzdolabı, kasa, telefon, 

saç kurutma makinesi ve duşlu bir banyo. 

 

  



 

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER 
 Programda belirtilen saatler Princess Cruise şirketinden alınmıştır. Saatlerde oluşabilecek herhangi bir 

değişiklikten acentemiz sorumlu değildir. Bu sebeple herhangi bir saat değişikliği sebebi ile acentemiz programda 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 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. 
 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 300 USD 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 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 gemi biletiniz ile 

birlikte sizlere ulaştırılacaktır. Cruise limanında bu etiketleri valizlerinize takmanız gereklidir. 
 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 

60 dakika önce gemiye giriş yapılması gerekir. Aksi takdirde gemiye giriş yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumdan 

da acentemiz 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. 

Gemiden çıkış işlemlerimizin ardından grubumuzun valizlerinin olduğu istasyondan valizlerini alacaktır. 
HER BİR MİSAFİRİMİZİN KENDİ VALİZİNİ DOKUNARAK VE KONTROL EDEREK ALMASINI ÖNEMLE RİCA 
EDERİZ. 

 Süresi olmasına rağmen 10 yıldan eski olan pasaportlar ile yurtdışına çıkış gerçekleştirilmemektedir. 
 Pasaportunuzun süresi tur bitiş tarihi itibari ile minimum 6 ay geçerliliği bulunması gerekmektedir. 
 Pasaportunuz yırtık ve yıpranmamış olması gerekmektedir. 
 TÜM MİSAFİRLERİN GİDİŞ DÖNÜŞ UÇAK BİLETLERİ, GEMİ BİLETLERİNİ YANLARINDA BULUNDURMALARI 

GEREKMEKTEDİR.  

  
 Misafirlerimizin cep telefonlarını yurtdışı kullanıma açtırmalarını öneririz. 
 Gemide Amerikan Doları para birimi ve kredi kartı kullanılmaktadır.  
 Tur esnasında gemi çalışanlarına fiziksel şiddet ve hakaret eden misafirlerimizi gemi kaptanı gemiden 

indirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yolcuya herhangi bir iade yapılmamaktadır. 

 
YAPACAĞINIZ SEYAHATİNİZDE GÜZEL ANILAR BİRİKTİRMENİZİ TEMENNİ EDERİZ 

 

 


