
 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
14.08.2022 KOPENHAG  DANİMARKA - 18:00 
15.08.2022 DENİZDE SEYİR - - - 
16.08.2022 HELLESYLT/GEIRANGER NORVEÇ 09:00 21:00 
17.08.2022 ALESUND NORVEÇ 07:00 17:00 
18.08.2022 FLAAM NORVEÇ 07:00 17:00 
19.08.2022 DENİZDE SEYİR - - - 
20.08.2022 HAMBURG & LÜBECK (KIEL)  ALMANYA 09:00 19:00 
21.08.2022 KOPENHAG DANİMARKA 08:00 - 

 

 

KATEGORİ 14 AĞUSTOS 2022 
İÇ BELLA KABİN 1349€ 

İÇ FANTASTICA KABİN 1399€ 
DIŞ BELLA KABİN 1549€ 

DIŞ FANTASTICA KABİN 1649€ 
BALKONLU BELLA KABİN 1749€ 

BALKONLU FANTASTICA KABİN 1799€ 
TEK KİŞİ FARKI %80 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN  1049€ 
3. VE 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI ÇOCUK  899€ 

HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ (FİYATA DAHİLDİR) 420€ 

 

 

 



 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 İstanbul Yeni Havalimanı – Kopenhag - İstanbul Yeni Havalimanı ekonomi sınıfı uçuşlar.  
 MSC GRANDIOSA gemisinde tercih edilen kabin kategorisinde 7 gece 8 gün tam pansiyon konaklama. 
 Havalimanı ve Liman vergileri.  
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferleri. 
 Tecrübeli Türkçe Tur Liderliği Hizmeti. 
 Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar. 
 Gemideki eğlence ve şovlar. 
 Fitness & Spor salonu kullanımı. 
 Seyahat güvence paketi (İptali kapsamaktadır.). 70 yaş üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır.(25€) 
 Zorunlu seyahat sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır). 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 Servis ücretleri. Günlük kişi başı 10€ 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). 

 
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 
14.08.2022 TK1783 IST CPH 07:50 – 09:55 
21.08.2022 TK1786 CPH IST 18:55 – 23:10 

 

 

MSC GRANDIOSA EXTRA KARA TURLARI TASLAĞI 
 

01.GÜN İSTANBUL HAVALİMANI - KOPENHAG  
 

İstanbul Havalimanı Dış hatlar terminali saat 05.30’da buluşmamızın akabinde check-in işlemlerimizi yapıyoruz ve ardından TK 
1783 sefer sayılı uçak ile saat 07.50’de Kopenhag’a hareket ediyoruz. Kopenhag’a yerel saat ile saat 09.55’de varışımızın 
ardından Kopenhag limanına, gemimize transfer. Gemi check in işlemleri ve kabinlere yerleşmenin ardından serbest zaman. 
Gemimiz akşam 18.00’de limandan hareket edecek. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

02.GÜN DENİZDE SEYİR 
 

Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere birçok 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 HELLESYLT/GEIRANGER 
 

Gemimiz saat 09.00’da Hellesylt limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Hellesylt & Geiranger Turu” na katılabilirler. Storfjord’un 
sonundaki çatalda iki büyüleyici köy..İlk tanımı kuzeye giden posta rotası, şimdilerde ise turizm merkezi. Gezimiz Geiranger’den 
başlayacak ve Flydal seyir platformunda duracagiz . 180 derece açılı 10 virajlı yolda da ayrı bir heyecan yaşayacaksınız. 
Ardından Djupvatnet Gölü eteklerinde vereceğimiz molanın ardından 1476 m yükseklikteki Dalsnibba dağını terasından 
göreceğiniz manzara ile büyüleneceksiniz. Ayrıca Avrupa’nın en derin gölü olan Hornindal Gölü görülecek ve Stryn adlı yerleşim 
beldesini göreceksiniz. Hellesylt ‘e döndüğümüzde ise eski taş köprünün karşısında akan şelale ile büyüleneceksiniz. Gemimizi 
beklerken bu güzel fiyorda keyif yapabilirsiniz. Geminin hareketi saat 21.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

04.GÜN ALESUND 
 

Gemimiz sabah saat 07.00'de Alesund limanına yanaşacak. Norveç'in Batı Fiyort bölgesinin tepesinde kurulmuş, tablo 
güzelliğinde Alesund, arka planında Sunnmøre Dağları'yla birkaç adaya yayılan ve Atlantik'e doğru uzanmaktadır. 20. yüzyılın 
başlarında yangın kasabanın çoğunu yakmış olsa da, Alesund tam bir Art Nouveau (Jugendstil) asaletiyle yeniden inşa 
edilmiştir. Burada arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği "Alesund Şehir Turu & Giske & Godoy Ada Turu" na 
katılabilirler. Bugün ki turumuzda Axca Dağına çıkıp şehrin tepeden manzarasını gördükten sonra Giske topluluğunun iki önemli 
adasını dünyanın sayılı tüp tünellerini kullanarak ulaşacağımız Giske ve Godoy adalarını ziyaret edeceğiz. Giske Normandiya 
olarak bilinen Norman yerlişimin ilk yönetecisi olan ünlü Viking Kralı Chieftain Rollo nun doğduğu yer olması sebebiyle Saga 
Adası olarak da anılmaktadır. Burada 1150 yılında geçmişte şapel olarak kullanılan eski mermer taş ile inşa edilmiş tarihi kiliseyi 
göreceğiz ve ardından Godoy adasına geçerek mükemmel görüntüsü ve manzarası ile Alnes balıkçı köyünü ve deniz fenerini 
göreceğiz. Norveç kırsal yaşamının tarihi hakkında bilgi sahibi olcağımız sammore açık hava müzesini göreceğiz. Geri dönerken 
deniz balıkçılığının yanı sıra ringa ve morina balığının işlendiği ünlü balıkçı limanını, eski bir ticaret merkezi olarak geçen fjord 
Borgund ve modern mahalleler görerek şehir merkezine varacağız. Burada kısa bir serbest zamandan sonra gemimize 
döneceğiz.Gemimiz akşam 17.00'da Alesund limanından ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

05.GÜN FLÂM 
 

Gemimiz saat 07.00 de Flâm’a yanaşacaktır. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra tura katılabilirler. 
Gemimiz limana varana dek  Sogna Fiyord'un güzelliklerini denizden seyredeceğiz. Bir de bunun aksini düşünün; uzaktan 
gördüğünüz dağların arasından, şelalelerin başlangıcından döküldüğü vadileri, gerçek Norveç somonu ve alabalık 
yuvaları,nehirleri, 1840'dan beri kuzeyin en popüler güzergahı olan 13 zig-zag lı kanyonu Stalhaim Oteli'nin terasından 
kahvenizi yudumlarken seyri. Aurland kasabasını Laerdal'a bağlayan 23 km lik buzul tünelini ve bir zamanlar 3 aylık yolculuk ile 
tamamlanan kar yolunu geçip zamanın elverdiğince unutulmaz bir doğa şöleni yaşayacaksınız. Bu turumuzda bir Norveç köyü 
olan Undredal, Viking köyü Gutuargen ayrıca Tuindefossen ve Voss şehri görülecektir.  
Bu tur tamamen bize ait bir tur olup, alternatifi gemide bulunmamaktadır. 
Mevsim ve hava şartlarına göre turumuz tren/otobüs alternatifi olarak yapılacaktır.   
Turumuzun ardından gemimize geri döneceğiz. Geminin hareketi saat 17.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

 

06.GÜN DENİZDE SEYİR 
 

Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere birçok 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. 

 

07. GÜN KIEL 
 

Gemimiz sabah saat 09.00’da Kiel limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. 
Dileyen misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği “Hamburg Şehir Turu” ‘na katılabilirler. Almanya’nın tarihi 
Donanma Üssü’nden Hamburg’a yapılacak olan turumuzda, 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. Gemimizin 
hareketi saat 19.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 



 

 

08. GÜN KOPENHAG  - İSTANBUL HAVALİMANI  
 

Gemimiz saat 08.00’de Kopenhag limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltımızın ardından gemi çıkış işlemlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Ve bizi bekleyen araçlarımız ile havaalanına hareket ediyoruz. Check-in işlemlerimizin ardından Türk Hava 
Yollarının TK 1786 sefer sayılı uçağı ile saat 18:55 de İstanbul Havalimanı'na hareket ediyoruz. Yerel saat ile 23:10’da İstanbul 
Havalimanına varış. Turumuzun sonu. 

 

KARA TURLARI FİYAT LİSTESİ 
TUR ADI YETİŞKİN ÜCRETİ ÇOCUK ÜCRETİ(12 

YAŞA KADAR) 
HELLESYLT & GEIRANGER TURU 140 € 100 € 

ALESUND ŞEHİR & GİSKE – GODOY ADA TURU 85 € 60 € 
FLÂM ŞEHİR TURU 140 € 100 € 

HAMBURG ŞEHİR TURU 65 € 40 € 
KOPENHAG ŞEHİR & KANAL TURU  75 € 55 € 

EKSTRA TUR PAKET ÜCRETİ  505 € 450 €  355 € 315 € 
 

TUR ÜCRETLERİ KİŞİ BAŞI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.  

İNDİRİMLİ KARA TURU ÜCRETLERİ TÜM TURLARIN ALINMASI HALİNDE GEÇERLİDİR.  

 

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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


