
20 Ocak 2023 (7 Gece 8 Gün) 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
20.01.2023 Dubai B.A.EMİRLİKLERİ - - 
21.01.2023 Dubai B.A.EMİRLİKLERİ - 23:59 
22.01.2023 Doha KATAR 14:00 21:30 
23.01.2023 Denizde Seyir - - - 
24.01.2023 Muscat UMMAN SULTANLIĞI 07:00 17:00 
25.01.2023 Abu Dhabi B.A.EMİRLİKLERİ 18:30 - 
26.01.2023 Abu Dhabi B.A.EMİRLİKLERİ - 20:00 
27.01.2023 Dubai B.A.EMİRLİKLERİ 05:00 - 

  



KATEGORİ 20.01.2023 
İÇ PREMİUM KABİN 899€ 

DIŞ PREMİUM KABİN 1099€ 
BALKONLU PREMİUM KABİN 1299€  

TERRACE BALKONLU PREMİUM KABİN 1799€ 
TEK KİŞİ FARKI %70 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN FANTASTİCA SORUNUZ 
3. VE 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI ÇOCUK SORUNUZ 

HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ 450€ 

 Fly Dubai Hava Yolları ile İstanbul Yeni Havalimanı – Dubai (DXB)  – İstanbul Yeni arası ekonomi sınıfı uçuşlar. 
 KİŞİ SAYISI GÖZETMEKSİZİN GEMİDE TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ. 
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferler. 
 Havalimanı ve liman vergileri. (450€) 
 Tercih edilen kategoride tur süresince konaklama. 
 Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar. 
 Açık büfe ve geminin çeşitli alanlarında bulunan otomatlardan alınan içecekler. 
 Gemideki eğlence ve şovlar. 
 Fitness & Spor salonu kullanımı. 
 Seyahat süresini kapsayan mesleki zorunluluk sigortası. 70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır. (30€) 

 Servis ücretleri. Günlük kişi başı 11€ gemide ödenir. Zorunludur. Dileyen misafirlerimiz rezervasyon esnasında ödeyebilir. 
 Sağlık hizmetleri. 
 Kara turları. 
 Kişisel Harcamalar. 
 İç hat bağlantı uçuşları.  
 Gerekli vize ücreti (Çok girişli B.A.Emirlikleri Cruise Vizesi 150€) Yeşil, hizmet ve diplomatik pasaport için vizesizdir. 
 Gemide bar ve restoranlarda alınan tüm içecekler. 
 Yurtdışı çıkış harcı. 

20.01.2023  IST DXB 01:35 - 07:00 - FZ756 
27.01.2023  DXB IST 20:35 - 00:40 - FZ755 

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 
Uçak bilet ücreti rezervasyon esnası ile 290€ ceza olarak işlem görmektedir. 

Vize işlemleri gemi acentesi tarafından yapılmaktadır. Gerekli evraklar mail ortamında iletilmelidir. 
- Düzgün bir şekilde taratılmış pasaport görüntüsü 
- Düzgün bir şekilde taratılmış biometrik fotoğraf görüntüsü. 
- Yolcu seyahat bilgi formu. (Acentenizden isteyiniz) 

 

İstanbul Yeni Havalimanı uçuştan 3 saat önce buluşma ve check-in işlemlerimizin ardından Dubai Havalimanına uçuşumuzu 
gerçekleştiriyoruz. inişimizin ardından 5* Costa Toscana’ya transferimiz gerçekleşiyor. 

Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz geminin ekstra olarak organize edeceği Dubai Şehir turuna katılabilirler. 
Bu turumuzda Dubai’nin ilk kurulduğu şehir olan Eski Dubai bölgesini ziyaret edeceğiz. Ziyaretimizi ilk olarak El Fahidi Hisarı bölgesinde 



1787 yılında istila etmek isteyen güçlere karşı kullanılmış ve sonradan müze haline getirilmiş Dubai müzesi ziyaret edeceğiz. Burada ki 
ziyaretimizin ardından Abra adı verilen küçük sandallar ile Deira bölgesini geçerek bölgenin en popüler Gold souk ( Altın Pazarı ) ve Spice 
bazaar ( Baharat Çarşısı )’nı gezeceğiz. Burada ki gezimizin ardından Jumeriah bölgesine geçerek Palmiye adasını ve Arap Şeyhlerinin 
yatlarının ve burgulu gökdelen diye anılan Cayan gökdeleni ve diğer birçok gökdelenin bulunduğu Marinayı ziyaret ederek turumuzu 
sonlandırıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Akşam 
yemekli Dubai Çöl Safari Turuna katılabilirler. Arap yarımadasının olmazsa olmaz turu olarak bilinir. Turumuzda önce 4x4 araçlar ile 
gemimizden hareket ediyoruz. 45 dakikalık bir yolculuk ile çöle ulaşıyoruz. Profesyonel şoförlerimizin lastiklerin havalarını indirmek için 
verdikleri 10 dakikalık moladan sonra turumuz başlıyor. Nefes kesici çöl safarimizde kum tepelerinin üzerinden geçerken heyecanın 
doruklarını yaşayacaksınız. Safarinin ardından en güzel güneş batışlarından biri olan çölde güneşin batışını izleyip, çölde kurulan kampta 
yapılacak barbekü partisinde akşam yemeğimizi müzik ve dansöz eşliğinde alıyoruz. Alkolsüz içecekler limitsizdir. Dubai'nin olmazsa 
olmazlarından olan turumuzun sonrasında araçlarımız sizi gemimize kadar bırakıyor. 

Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Doha Şehir Turuna katılabilirler. Katarın 
başkentinde oldukça keyifli bir gezi yapacağız. Diğer arap ülkelerinden çok farklı bir kültür bizleri bekliyor. Waqif meydanı, Kordon, The Pearl-Qatar 
göreceğimiz önemli yerler arasında. Diğer arap ülkelerinin aksine eğitime büyük önem verilen bu ülkede tüm Orta Doğu’nun en büyük eğitim kasabası inşa 
edilmekte. Modern binaları, lüks arabaları ile doğalgaz ve petrolün ekonomideki büyük önemini göreceğiz. Dünyanın en düşük suç oranına sahip Katar’da 
keyifli bir gün geçireceğiz. 

Tüm günümüz denizde seyir halinde geçecek. Bu muhteşem geminin tadını çıkartmak için mükemmel bir fırsat. Kahvaltı, öğle ve akşam 
yemeklerinizi özel şefler tarafından taze olarak hazırlanan, herkesin damak tadına uygun çeşitli yiyecekleri bulunduran açık büfe restoranda 
ya da A La Carte restoranda sizin için özel ayrılmış yerinizde alabilirsiniz. Gün içerisinde Yoga ve fitness derslerinin yanı sıra, açık hava tenis, 
voleybol ve basketbol veya vücut geliştirme ekipmanlarının da yer aldığı son teknoloji ürünü Technogym ile donatılan spor salonundan 
yararlanabilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra dilerseniz geminin renkli ve eğlenceli bar ve kafelerinde vakit geçirip canlı müzik dinleyebilir, 
dilerseniz Broadway stili müzikallerden oluşan tiyatro gösterilerine katılabilir, kumarhanede şansınızı deneyebilirsiniz. Akşam yemeği ve 
konaklama gemimizde. 

Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz geminin ekstra olarak organize edeceği Muscat Şehir turuna katılabilirler. 
Palmiyeleri, küçük gizli plajları, bakımlı caddeleri ve Akdeniz renklerine bürünmüş cumbalı evleri ile çölde bir vaha sanki... Ziyaretçiler ayrıca 
Eski Muscat ve Eski Saray ziyaret etmeli. Ana alışveriş bölgesi Al Qurum; Ticaret Bölgesi'nde yer almaktadır, ayrıca alışveriş merkezleri şehir 
boyunca yayılan bu modern şehri gezeceğiz. Turumuzun bitiminde gemimizde geri dönüşümüz gerçekleşiyor. Akşam yemeği ve konaklama 
gemimizde. 

Gemide alacağımız akşam yemeğinin ardından arzu eden misafirlerimiz geminin ekstra olarak organize edeceği Birleştik Arap Emirlikleri’nin 
finans başkentinde gece keyifli bir tur yapacağız. Yaklaşık 4 saat sürecek turumuzun ardından gemimize geri dönüyoruz. Konaklama gemide. 

Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz geminin ekstra olarak organize edeceği Abu Dhabi şehir turuna 
katılabilirler. Dünyanın en zengin kenti kabul edilen ve BAE’nin (Birleşik Arap Emirlikleri) olan Abu Dhabi turumuz esnasında zenginliğin 
neler yaptırabildiğine tanıklık edeceğiz. Çöl olmasına rağmen milyar dolarlar harcanarak yemyeşil bir görünümü olan kentte en ilgi çeken 
yapı sizleri gezdireceğimiz şeyh Zayed Camisi ve türbesidir. Dünyanın en güzel ve büyük camilerinden biri olan bu yapı beyaz mermerden 
muhteşem mimarisi haricinde, barındırdığı dünyanın en büyük avizesi ve dünyanın en büyük el dokuma halısı ile de dikkat çekiyor. Kültür 
köyü (Cultural heritage Village) ziyaretimiz sırasında petrol bulunmadan önceki Abu Dhabi hayatı hakkında sergiler görebilecek ve sahilden 
gökdelenler bölgesinin fotoğraflarını çekebilme şansınız olacak. Ferrari temalı Yas adasındaki parka gidip verilecek serbest zamanda ferrari 
fotoğrafları çekme ve ürünleri satın alma şansınız olacak. (Ferrari park içinde roller-coaster gibi aktivitelerin bulunduğu bir eğlence parkıdır. 
Ferrari Park giriş kısmında düzenlenmiş alanda fotoğraf ve alışveriş imkanınız olacaktır. Park girişi hem saatleri alan ziyaret zamanı hem de 
oldukça pahalı giriş ücreti içerdiğinden programda değildir.) Dünyanın en pahalı ve lüks oteli olan Emirates Palace giriş kapısı önünde 
fotoğraf ve yakınındaki Marina Mall’da vereceğimiz serbest alışveriş zamanında emirliğe ve Arap kültürüne ait ürünleri bulmanız 
mümkündür. Dünyanın ilk ve en büyük dairesel gökdeleni Aldar, Ethiad gökdelenleri gibi çok ilginç mimari tarzda yapılar ile Saadiyat 
(mutluluk) adasında yapılmakta olan Louvre, Guggenheim gibi müze inşaatlarını görüp şehrin zenginliğini tanıdıktan sonra gemimize 
döneceğiz.  Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

Gemiden çıkış işlemlerimizin ardından arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği dubai alışveriş turuna 
katılabilirler. Turumuzun bitiminde havalimanına transferimiz gerçekleşecektir. 

 

 

 


