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Güney Kutup Dairesi’nin Ötesine Seyir, Wilkins Buz Sahanlığı 

ANTARKTİKA 
De Gerlache'nin İzinde… 

Tüm gezginlerin düşü, keşif etkinliğinin zirvesi 
 

Gezegenimizin en güneyindeki 7. kıta / Yeryüzünün en soğuk, en kuru kıtası / Yalnızca az sayıda 
bilim insanının ayak bastığı Güney Kutbu’nun gerçek sahipleri: penguenler, foklar ve balinalar / 

Beagle Kanalı, Drake geçidi, Detaille, Porquoi Pas ve Horseshoe Adaları / Antarktika Yarımadası / 
Buz çölünde vahşi yaşam, görsel şölen / Buz kütleleri arasında Hondius gemisiyle unutulmaz bir 

yolculuk / Farkı fark ettiren gezi… 
 

Kıtanın tüm güzelliklerine uzaklardan baktıran gemi (cruise) seyahati değil, sizi karalarda da 
gezdiren dünyanın en en güneyine giden gerçek bir gemi seyahati… 

 

11 - 29 Mart 2024 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 Mart Pazartesi: İSTANBUL - BUENOS AIRES  
Saat 07.45’te Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Türk Hava Yolları kontuarı 
önünde buluşma. Saat 10.25’te TK 15 sefer sayılı uçakla Buenos Aires'e hareket. Yerel saatle 
22.35’te varış. Otele transfer ve otelde geceleme.  
  
12 Mart Salı: BUENOS AIRES - USHUAIA  
Buenos Aires Havalimanı’na hareket. Yerel havayoluyla Ushuaia’ya uçuş havalimanında 
karşılanma ve otele transfer. Otelde akşam yemeği ve konaklama.  
 
13 Mart Çarşamba: USHUAIA  
Dünya’nın Sonu Müzesi ve eski bir hapishane de olan Deniz Müzesi gezileri. Otelde öğle 
yemeği. Check-in işlemleri için gemiye gidiş (16.00). Gemiye biniş işlemlerinin ardından 
Beagle Kanalı’ndan geçerek Güney Okyanusu’na doğru hareket. Gemide akşam yemeği ve 
konaklama.  
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14 Mart Perşembe - 15 Mart Cuma: DENİZDE SEYİR - DRAKE GEÇİDİ  
Adını 16. yüzyılda yaşamış olan İngiliz kaşif Sir Francis Drake’ten alan efsanevi Drake Geçidi’nden 
geçerek Antarktika’ya doğru seyir. Yolumuz üzerinde muhteşem deniz kuşları ve değişik balina 
türleriyle karşılaşma imkânı. Yolculuk esnasında gemi ekibi tarafından bilgilendirme 
konferanslarına katılma. Gemide öğle yemeği, akşam yemeği ve konaklama.  
 
16 Mart Cumartesi: ANTARKTİKA DAİRESİ - PENDLETON GEÇİDİ - CRYSTAL SOUND  
Öğleden sonra Güney Kutup Dairesi’ni geçerek dünyanın çok az insan tarafından ziyaret edilen 
bir bölümünde vahşi yaşamı gözlemleme. Bilgilendirme konferansları. Pendleton Boğazı'ndan 
seyir edilerek Renaud Adası'nın nadiren ziyaret edilen güney ucuna iniş. Adélie penguenlerini 
görme ve bu gerçeküstü, karla kaplı ortamda buzdağlarının muhteşem manzarasının keyfini 
çıkarma imkanı. Öğleden sonra Balık Adaları'na seyir. Orka, Kambur ve Minke balinaları görme 
imkanı. Gemide öğle yemeği, akşam yemeği ve konaklama.  
 
17 Mart Pazar: DETAILLE ADASI - THE GULLET  
Detaille Adası’nda yer alan terk edilmiş İngiliz araştırma istasyonu gezisi. Daha sonra, 
Antarktika'nın en etkileyici dar kanallarından biri olan The Gullet'ten geçiş. Gemide öğle yemeği, 
akşam yemeği ve konaklama.  
 
18 Mart Pazartesi: PORQUOI PAS ADASI - HORSESHOE ADALARI  
Ünlü kaşif Charcot tarafından keşfedilen ve haritası çizilen Pourquoi Pas Adası’na seyir. Moider 
Buzulu'nu keşfetme. Kendine özgü şekliyle adlandırılan Horseshoe Adası'na doğru seyir, terk 
edilmiş bir araştırma istasyonu gezisi. Gemide öğle yemeği, akşam yemeği ve konaklama.  
 
19 Mart Salı - 20 Mart Çarşamba - 21 Mart Perşembe - 22 Mart Cuma: GEORGE IV ve WILKINS 
BUZ SAHANI  
Antarktika'nın buz sahanları, George IV ve Wilkins’e doğru seyir. Dört gün boyunca kambur 
balinalar, kürklü foklar, Adélie penguenleri gibi Antarktika vahşi yaşamı deneyimleme. Gemide 
öğle yemeği, akşam yemeği ve konaklama.  
 
23 Mart Cumartesi: JENNY ve LEONIE ADALARI  
Sumrular, skualar, deniz fokları, leopar foklarıyla yaban hayatı açısından eşsiz olan Jenny Adası 
gezisi. Daha sonra Leonie Adası'na seyir; Marguerite Körfezi ve Adelaide Adası'nın eşsiz 
manzarasını deneyimleme. Gemide öğle yemeği, akşam yemeği ve konaklama.  
 
24 Mart Pazar: LAGÜN ve MİKKELSEN ADALARI  
Jean-Baptiste Charcot tarafından keşfedilmiş Leonie Adaları grubunun en kuzeyde yer alan Lagün 
adası gezisi. Daha sonra beş Antarktika foku türüyle karşılaşmayı umduğumuz Mikkelsen Adaları 
gezisi. Gemide öğle yemeği, akşam yemeği ve konaklama.  
 
25 Mart Pazartesi - 26 Mart Salı - 27 Mart Çarşamba: DRAKE GEÇİDİ - DENİZDE SEYİR  
Drake Geçidi’nden geçerek Ushuaia’ya gidiş. Gemide öğle yemeği, akşam yemeği ve konaklama.  
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28 Mart Salı: USHUAIA - BUENOS AIRES - İSTANBUL  
Ushuaia’ya varış ve gemiden ayrılış. Yerel havayoluyla Buenos Aires’e uçuş. Buenos Aires kent 
gezisi. Yerel bir lokantada akşam yemeği ve havalimanına transfer.  
 
29 Mart Çarşamba: İSTANBUL  
Türk Hava Yolları’na ait TK16 sefer sayılı uçuşla saat 00.05’te İstanbul’a hareket. Yerel saatle 

22.10’da İstanbul’a varış. 

 

Online Hazırlık Toplantısı: 1 Mart 2024 Cuma günü saat 15.00’de online olarak gerçekleştirilecek 

olup gezilecek yerler hakkında bilgi verilecektir. 

 

Ulaşım: 

Uçak bileti: 

Programımız şu anda yürürlükte olan uçuşlara göre düzenlenmiştir. Olası bir değişiklikte yeni 

koşullar bildirilecektir. 

Uçak biletlerinizin temini konusunda Naviosa Travel’a danışabilirsiniz. 

Tarih  Kalkış  Varış  Uçuş Kodu  Kalkış Saati  Varış Saati  
11 Mart 2024  İstanbul  Buenos Aires  TK15  10.35  22.35  
12 Mart 2024  Buenos Aires  Ushuaia  AR 1852  11.20  14.55  
28 Mart 2024  Ushuaia  Buenos Aires  AR 1851  09.25  12.25  
29 Mart 2024  Buenos Aires  İstanbul  TK16  00.05  22.10  

 

 

Havalimanı Transferi: 

• Gezimizde havalimanına gidişte toplu, havalimanından dönüşte özel transfer hizmeti 

sunulmaktadır. 

• Toplu ve özel transfer saatleriyle diğer ayrıntılar size geziden önce satış sorumlusu 

tarafından bildirilecektir. 
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ÖDEME SEÇENEKLERİ  

Nakit ya da banka havalesi  

 

    İKİ KİŞİLİK KAMARADA  TEK KİŞİLİK KAMARA  

             * KİŞİ BAŞI 

İkiz Lombar Kamara  12.995 Euro  20.800 Euro  
Twin Pencere Farkı  450 Euro  765 Euro  

Twin Delüks Farkı  1150 Euro  1955 Euro  
Superior Farkı  1850 Euro  3145 Euro  
Junior Süit Farkı  2700 Euro  4590 Euro  
Özel Balkonlu Grand Süit Farkı  4500 Euro  7650 Euro  

 

Notlar: 

1- Kredi kartına taksit imkânları için lütfen Satış Bölümü ile görüşün. 

2- Tek seferde gezi bedelinin nakit veya banka havalesi ile ödenmesi durumunda toplam gezi 

bedeli üzerinden % 2 indirim yapılmaktadır. % 2 kampanyası FEST Travel yurtdışı grup gezilerini 

ve Oeconomica® gezilerini kapsamaktadır. Başka hiçbir kampanya ile birleştirilemez. 

3- Gezinin ilan edilen bedelinin döviz olup olmadığına bakılmaksızın ödemelerinizi Euro olarak 

yaparsanız Sözleşme tahtında iade alma hakkınız mevcutsa, ilgili iade tutarı Euro, TL (nakit, 

havale veya tüm kredi kartı ödemeleri) olarak yaparsanız, Sözleşme tahtında iade alma hakkınız 

mevcutsa, ilgili iade tutarı TL üzerinden yapılacaktır. 

 

Rezervasyon: Rezervasyonunuz, yukarıda belirtilen tutarın tamamının ödenmesi durumunda 

oluşturulacaktır. Ödemenin yapıldığı gün Tur Sözleşmesi ve Tura Katılım Formunun imzalanması 

zorunlu olup, aksi takdirde Seyahatin İptali Teminatı ve Seyahat Sağlık Sigortası geçerli olmayacak 

ve rezervasyonunuz iptal edilecektir. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: 

• Yerel şartlara göre 5 yıldızlı otelde 1 gece kahvaltı ve akşam yemeği dahil konaklama, 
• Ushuaia’da geliş ve dönüş transferleri, 
• 13 Mart Ushuaia gezisi, 13 Mart öğle yemeği, 
• 28 Mart akşam yemeği, 28 Mart Buenos Aires gezisi, 
• Buenos Aires transferler, 
• Şehir vergileri, 
• 13 m²’lik özel duş/tuvaletli Twin Porthole* (iki ayrı yataklı lomboz pencereli) kamaralarda 15 
gece konaklama (konaklamalar yalnızca iki ayrı yataklı kabinlerde yapılacaktır), 
• Gemide tüm kahvaltılar, Gemideki tüm öğle yemekleri, Gemideki tüm akşam yemekleri, 
• Tüm liman vergileri, 
• Tüm transferler, 
• 24 saat boyunca ücretsiz su, sıcak çikolata, çay-kahve, bisküvi ve meyve servisi, 
• Zodyaklarla yapılacak tüm kıyı gezileri ve aktiviteleri, 
• Ücretsiz lastik çizme kullanımı, 

http://www.naviosa.com/
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• FEST Travel uzman rehberlik hizmeti, 
• Gemi hareket öncesi malzeme, 
• Deneyimli keşif ekibi tarafından önde gelen doğa bilimcileri ve liderlik tarafından ders 
programı. 
• Keşfi belgeleyen fotoğraf günlüğü, 
• Gemideki bagaj taşıma ücreti, 
• Tüm bahşişler (Otel görevlileri, mürettebat, şoförler ve gezi liderine bahşiş toplanmıyor), 
• Tüm çeşitli hizmet vergileri ve liman ücretleri 
• Yurtdışı çıkış harcı (₺150), 
• 70 yaşa kadar İptal ve sağlık teminatlı Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası, 
• KDV 
 
 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 
• Türk Hava Yolları ile İstanbul - Buenos Aires - İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti, dış hat 
havalimanı vergileri ve bilet kesim bedeli, 
• Buenos Aires - Ushuaia - Buenos Aires ekonomi sınıfı uçak bileti, dış hat havalimanı vergileri ve 
bilet kesim bedeli, 
• 28 Mart Buenos Aires konaklaması, 
• Yemekler esnasında alınacak içecekler, 
• Fazla bagaj ücretleri, 
• Kişisel harcamalar, 
• Fazla bagaj ücreti. 
• Gemide Wi-fi / internet, 
• Kuru temizleme hizmetleri. 
• 70 yaş üstü İptal ve Sağlık Teminatlı Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası. 
 

Önemli Notlar: 
• Bu yolculuk, çok nadiren ziyaret edilen Bellingshausen Denizi, Marguerite Körfezi ve Alexander 
Adası gibi bir dizi tarihsel açıdan önemli Antarktika bölgesini araştırıyor. Adrien De Gerlache'nin 
Belçika Antarktika Seferi'nde (1897 – 1899) ve Jean-Baptiste Charcot'un Fransız Antarktika 
Seferi'nde (1904 – 07) keşfettiği yerlere odaklanacağız. 
• Gemiye 1 Şubat 2023 tarihinde depozito ödemeleri yapılacaktır. Bu nedenle; 1 Şubat 2023 
tarihinden sonra rezervasyonunuzu iptal etmek istemeniz halinde, yerinize biri bulunamadığını 
takdirde, rezervasyon bedellerinin iade edilemeyeceğini üzülerek bildiriyoruz. 
• Antarktika’ya ulaşabilmek için efsanevi Drake Geçidi’ni aşmak gerekir: Güney Okyanusu’nun bu 
enlemlerinde (55° - 63° Güney) özellikle Horn Burnu geçildikten sonra rüzgârlar sert, deniz kaba 
dalgalı olabilir. Şiddetli deniz tutması ve hava muhalefeti sebebiyle programda aksamalar 
görülebilir. 
• Tüm güzergâhlar yalnızca fikir vermek amaçlıdır. Programlar yerel buz ve hava koşullarına bağlı 
olarak ve yaban hayatı görme avantajlardan yararlanmak için değişebilir. Gemideki ana keşif 
lideri nihai güzergâhı seyir esnasında belirler. Esneklik keşif gezileri için çok önemlidir. Hondius 
için ortalama seyir hızı 15,5 deniz milidir. 
• Tipik bir gemi seyahatine çıkan yolcular 30'lu yaşları ile 80'li yaşları arasında olup, çoğunluğu 
genellikle 45 - 65 arasındadır. Son Antarktika gezimize 92 yaşındaki bir gezginimiz katılmıştı. Keşif 
gezilerimiz, dünyanın dört bir yanından uzak bölgeleri keşfetmeye büyük ilgi duyan bağımsız 
gezginleri cezbeder. Gemide gelişen dostluk, deneyiminin önemli bir parçasıdır ve birçok yolcu 
grubu çeşitli milletlerden oluşmaktadır. 

http://www.naviosa.com/
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• Keşif gezisinin ruhuna uygun olarak, gemide kıyafet gayri resmidir. Tüm aktiviteler için gündelik 
ve rahat kıyafetler getirmeyi ve manzaranın çoğunun güverteden görülebileceğini unutmayın – 
ancak zemin her zaman kaygan olabilir. 
• Gemide internet ek ücret ile satılacaktır ancak iletişim hiç olmayabilir. Buna hazırlıklı olarak 
gelinmesi önerilir. 
• Doğa koşulları, geminin durumu veya sair kontrol dışı nedenlerden dolayı FEST Travel her 
zaman programı değiştirme hakkına sahiptir. 
• Gezi programı kapsamında gidilecek olan ülkeler, ülkeye giriş – çıkış ve turizm faaliyetleri 
açısından yeni kurallar belirlemiştir. Bu kurallara uyulması zorunludur. Uyulmamasının maddi 
para cezası, sınırdışı edilme, tura devam edememe veya bir hizmetten faydalanamama gibi 
sonuçlar olabilir. Böyle bir durumda FEST Travel herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte ve 
herhangi bir iade yapmamaktadır. 
 
Vize: 
• Arjantin: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet 
süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan 
ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. 
• Antarktika TC vatandaşlarına 30 güne kadar olan turistik seyahatlerinde vize 
uygulamamaktadır. 
• Pasaportunuzun gezinin bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli olmasına dikkat ediniz. 
* İkiz Lombar Kamara 
 2 lomboz / 2 tek kişilik yatak / Küçük kanepe / Özel duş ve tuvalet / Düz ekran tv / Sıra sandalye / 
Telefon ve WiFi (ücretli) / Saç kurutma makinesi / Kabinet Giysi dolabı 
 

Konaklama: 
• Gezimiz ikiz lombar kamara standart kabin (twin porthole) kategorisi olan standart kabin 
üzerinden fiyatlandırılmıştır. Farklı kategorideki kabinler için satış departmanımıza 
danışabilirsiniz. 
• Her kabinde saç kurutma makinesi ve bornoz mevcuttur. 
• İki kişilik kabinde / odada kalmak isteyip “iki kişilik kabinde / odada kişi başı” ücreti üzerinden 
rezervasyonu yapılan misafirlerimizin yanına geziye 60 gün kala bir kabin / oda arkadaşı 
bulunamadığı takdirde bu misafirlerimizin “tek kişilik kabin” ücretinin farkını ödemek ya da geziyi 
iptal etmek zorunda kalacaklarını bildiririz. Ücret ayrıntıları için lütfen “Ödeme Seçenekleri” 
tablomuzu inceleyiniz. 
 
Dahil olan Aktiviteler: 
Her Oceanwide Expeditions® yolculuğu, kutup deneyiminizi geliştirmek için çeşitli eğlence 
aktiviteleri sunar. Bunlar sırasıyla: 
Zodyaklar 
Şişirilmiş sağlam deniz taşıtları. Kutup keşif gezilerinin olmazsa olmazıdır. Gezginleri, gemilerin 
erişemeyeceği yerlere götürür, uzak kıyılara ulaşmalarını sağlar, sığ koyları keşfetmelerine ve 
eşsiz vahşi yaşama tanık olmanızı sağlar. 
 
Doğa Yürüyüşleri 
Antarktika'da yürüyüş serbesttir ve keşfetmekte özgürsünüz. Her iniş sahasında önceden 
belirlenen bir çevre veya yollar uzman personel tarafından denetlenir. Yürüyüş yapılırken, 
personel yaban hayat, tarih ve doğa ile ilgili soruları yanıtlar. 
 
 

http://www.naviosa.com/
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Sunumlar 
Bölgenin büyüleyici tarihi, biyolojisi, kuşbilimi, buzulbilimi ve jeolojisi ile tanıştıracak olan keşif 
rehberleri, uzmanlar, fotoğraf rehberleri ve diğer özel konuklar, gemideki kutup uzmanları ile 
günlük sohbetlerin ve sunumlar düzenlenecektir. 
 
Kutba Dalma 
Her seferde yalnızca bir kez planlanan bu aktivite, personelin gözetimi altında Antarktika sularına 
dalma imkânı vermektedir. 
 
Fotoğraf 
Fotoğraf rehberim sayesinde eşsiz noktalardan fotoğraf çekme imkânı. 
 
Macera Seçenekleri: 
Deniz Kanosu 
Buzdağlarının ve buzulların bulunduğu bir körfezin yüzeyinde süzülerek Deniz Kanosu deneyimi. 
Tek başınıza çevrenizi yakından keşfetme imkânı. Ufak bir kayıkçı grubu, ile her kıyı inişinde veya 
Zodyak yolculuklarına alternatif olarak sunulmaktadır. Kano fırsatlarının sayısı hava durumuna 
bağlıdır ve yalnızca sakin koşullarda gerçekleştirilecektir. Önceden kayak deneyimi gereklidir ve 
katılmak için uygun kıyafetiniz olmak zorundadır. 
Kişi başı fiyat: 420 Euro 
 
Tüm ücretli aktiviteler için ön rezervasyon gereklidir. Müsaitlikler hızla dolduğundan erken 
rezervasyon yaptırmanızı öneririz. Her Macera Seçeneği için sağlanan teçhizatın bir listesi için 
lütfen seyahate çıkmadan önce kılavuzunuza bakın. 
 

Sigorta: 

• Gezi bedeline, Acentenin iflasına karşı tüketiciyi koruyan “Zorunlu Paket Tur Sigortası” ve 65 

yaşa kadar olan misafirlerimiz için mücbir sebepler durumunda 7.000 Euro’ya kadar Seyahatin 

İptali Teminatını da içeren Yurtdışı Seyahat Sigortası dâhildir. 70 yaşın üzerindeki misafirlerimiz 

fiyata dâhil olmayan hizmetler bölümünde belirtilen farkı ödeyerek bu hizmetten 

faydalanacaktır. 

• Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası seyahatin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerli olup Gezi 

esnasında olabilecek yaralanma ve hastalık durumlarında Avrupa ülkelerinde 30.000 Euro’ya 

kadar, diğer tüm dünya ülkelerinde ise 10.000 Euro’ya kadar sağlık ve tedavi giderlerini sigorta 

poliçesindeki genel ve özel istisnalar haricinde karşılamaktadır. 

• Seyahatin İptali Teminatı maksimum 7.000 Euro’ya kadar olup, % 20 muafiyet (Gezi bedelinin 

%20 si sigorta firması tarafından dikkate alınmayıp geri kalan tutar üzerinden değerlendirme 

yapılıyor) vardır. Bu teminat, sigorta poliçesinde belirtilen nedenlerden dolayı seyahatin iptalini 

kapsar, istisnalara tabidir. Örneğin, vize reddi sigorta kapsamı dışında olan durumların 

arasındadır. Başka bir örnek ise miller ile alınan biletler iptal teminatlı seyahat sigortalarında 

kapsam dışıdır. Bu biletler için herhangi bir iade talep edilememektedir. Söz konusu sigorta ayrıca 

herhangi bir salgın kaynaklı olayını, pandemi veya hastalık rizikosunu ve/veya karantina ve sair 

kısıtlamalar nedeniyle gezi öncesi veya gezi sırasındaki iptalleri kapsamamaktadır. 

http://www.naviosa.com/
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• Ödemenin yapıldığı gün Tur Sözleşmesi ve Tura Katılım Formunun imzalanması zorunlu olup, 

aksi takdirde Seyahatin İptali Teminatı ve Seyahat Sağlık Sigortası geçerli olmayacak ve 

rezervasyonunuz iptal edilecektir. 

Ödeme ve İptal Koşulları: 

• Söz konusu gezide Ek Protokol yapılacaktır. 

• İptal durumunda “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI” 

geçerlidir. Ödeme yapanlar gezi programını ve “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ 

SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI”nı kabul etmiş sayılırlar. 

• Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı 10’dur. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde 

katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih 16.06.2023’dir. Böyle bir durumda, Turun 

ilan edilen bedelinin döviz olup olmadığına bakılmaksızın ödemelerinizi Euro olarak 

yaparsmışsanız ilgili iade tutarı Euro, TL (nakit, havale veya tüm kredi kartı ödemeleri) olarak 

yapmışsanız, ilgili iade tutarı TL üzerinden yapılacaktır. 

• Ödemelerinde kredi kartı kullananlar için: Lütfen kredi kartı limitinizi kontrol ediniz. Bankalar 

limit aşımı cezası uygulayabilir. 

• Tek seferde gezi bedelinin nakit veya banka havalesi ile ödenmesi durumunda toplam gezi 

bedeli üzerinden % 2 indirim yapılmaktadır. Bu indirim gezinin satış fiyatı üzerinden yapılmakta 

olup, alınan ekstra hizmetler dahil edilmez. % 2 kampanyası FEST Travel yurtdışı grup gezilerini ve 

Oeconomica® gezilerini kapsamaktadır. Başka hiçbir kampanya ile birleştirilemez. 

 

 

Lütfen Naviosa Travel'a telefonla ulaşarak 
Rezervasyonunuzu kesinleştiriniz 

0216 355 14 65 / 66 
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Kalınacak kabinlerden bir görüntü 

m/v Hondius 

Hondius, buzla güçlendirilmiş yolcu gemileri için en son ve en yüksek Lloyd's Register 

standartlarını karşılayan, dünyanın ilk kayıtlı Polar Sınıf 6 gemisidir. Hondius, International 

Maritime Organization (IMO) Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından kabul edilen Kutup 

Kodunun gerekliliklerini aşan, kutup bölgelerindeki en esnek, gelişmiş, yenilikçi gezi gemisini 

temsil eder. Size için en üst düzeyde ilk elden teması sağlayan Kuzey Kutbu ve Antarktika keşif 

seferleri için tamamen optimize edilmiştir. 

Çok sayıda olanak ve tekne içi eğlenceler, Hondius seyahatinizi gerçekten unutulmaz kılmaya 

yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bu gemi size kutup denizlerindeki en çevre dostu 

gemilerden birini seçmenin getirdiği gönül rahatlığını da verecek. Hondius, yakıt tüketimini ve 

CO² seviyelerini minimumda tutan LED aydınlatma, buharlı ısıtma, biyolojik olarak 

parçalanabilen boyalar ve yağlayıcılar ve son teknoloji güç yönetim sistemleri kullanır. Bu, 

Hondius'a yelken açtığınızda, egzotik manzaraların ve vahşi yaşamın tadını çıkarırken, onlardan 

mümkün olduğunca az etkilediğiniz anlamına gelir. 

Pencerelerin boyutu ve geminin tasarım gereksinimleri nedeniyle az sayıda kabinin kısmen 

engellenmiş bir görüşe sahip olabileceğini lütfen unutmayın. Örneğin, bazı pencereler bir 

iskele tarafından alt yarıdan dolayı kısmen engellenebilir. En iyi manzara her zaman dış 

güvertede veya köprüdedir. Bir güverte, Hondius'a özgü çok çeşitli interaktif atölye çalışmaları, 

sergiler ve performanslar için ayrılmış geniş bir gözlem salonu ve ayrı bir konferans odasından  
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oluşmaktadır. Yüzyıl ortası modern bir dekorda zarif bir şekilde tasarlanmış olsa da, bu tekne 

kendine özgü rahat ve gayri resmi atmosferine sadıktır. 

Kıyıya ve kıyıya yakın faaliyetlere hızlı, etkili erişime odaklanabilmemiz için seyir süresini kısa 

tutmak amaçlanmaktadır. Görmek için şimdiye kadar seyahat ettiğiniz doğa ve yaban hayatı 

ile maksimum teması sağlamak için, yolcular için hızlı ve güvenli iniş operasyonlarını garanti 

eden sert gövdeli şişme Zodyak teknelerinden oluşan sağlam bir filo kullanılmaktadır. 

Hondius'un iki ayrı iskelesi vardır ve kano gibi özel açık hava etkinlikleri için de kullanılabilen 

korunaklı bir kapalı Zodyak binişi vardır. 

http://www.naviosa.com/

