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(https://www.setur.com.tr)

Costa Favolosa le Uzun
Akden z 25 N san, 05 Mayıs
2019

899,00 EUR
6.499,32 TL

25.04.2019'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
Türkçe Rehberli
Yeşil Pasaporta Vizesiz
Erken Rezervasyon

1. Gün Savona, İtalya
İstanbul-N ce Türk Havayolları TK1813 tar fel sefer le uçuş Savona l manına transfer Hareket saat : 16:30

2. Gün Mars lya, Fransa
Varış: 09:00 Hareket: 17:00

3. Gün Den zde
4. Gün Malaga, İspanya
Varış: 09:00 Hareket: 19:00

5. Gün Den zde
6. Gün L zbon, Portek z
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Varış: 08:00 L manda geceleme

(https://www.setur.com.tr)

7. Gün L zbon, Portek z
Hareket: 16:00

8. Gün Cad z, İspanya
Varış: 09:00 Hareket: 19:00

9. Gün Den zde
10. Gün Barcelona, İspanya
Varış: 09:00 Hareket: 13:00

11. Gün Savona, İtalya
Varış: 09:00 Gem den ayrılış M lano Haval manına transfer THY-TK1876 tar fel sefer le uçuş ve İstanbul'a
varış.

Uçuş detayları
TK1813 IST NCE 08:25 – 10:40
TK1876 MXP IST 19:45 – 23:40

F yatlara Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları ile İstanbul - Nice gidiş, Milano - İstanbul dönüş ekonomi sınıf uçuş
Havaalanı-Liman- Havaalanı Transferler
Havaalanı ve Liman Vergileri (Kişi başı Eur 460.-)
Costa Favolosa gemisinde 10 gece 11 gün tam pansiyon konaklama.
Türkçe rehberlik hizmeti
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Gemideki sabah, öğle, akşam yemekleri ve ikramları,
(https://www.setur.com.tr)

Gemideki her gün ve gece için ayrıca düzenlenen eğlence, animasyon ve şovlar.
Kaptanın hoş geldin partisi ve gala yemeği

F yatlara Dah l Olmayan H zmetler
Gemide alınacak bütün alkollü ve alkolsüz içecekler
Günlük kişibaşı 10 € servis ücreti ( bahşişler )
Seyahat iptal sigortası
Sağlık hizmetleri
Kara turları
Kişisel harcamalar
İç hat bağlantı uçuşları
Vize ücreti
Yurtdışı çıkış harcı

V ze & Notlar
Programda belirtilen saatleri belirtilen hava yolları ve Costa 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.
Tur kalkışından 2 ay önce pasaport numarası, veriliş yeri, veriliş tarihi, geçerlilik tarihi ve
doğum yeri bilgileri gemi şirketine iletilmelidir.
Rezervasyon esnasında geçilen isim, soyisim ve doğum tarihi bilgileri pasaportta
göründüğü gibi olmalıdır. Daha sonraki süreçte herhangi bir isim teyidi alınmayacaktır.
Gemi ve uçak biletleri tur kalkışından 3 gün önce iletilecektir.
https://www.setur.com.tr/costa-favolosa- le-uzun-akden z-25-n san-05-may s-2019

3/8

27.09.2018

Costa Favolosa le Uzun Akden z 25 N san, 05 Mayıs 2019 | Setur | 444 28 22 | Setur

Programdaki fiyatlar 2 kişilik kabinlerde kişi başı fiyatlardır.
(https://www.setur.com.tr)

Gemi şirketi rotada 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 bulundurması gerekmektedir.
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 eden misafirlerimiz müsaitlik doğrultusunda geminin diğer
restoranlarında akşam yemeklerini alabilirler.
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 Euro bir
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
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gemiye giriş yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumdan da acentemiz sorumlu olmayacaktır.
(https://www.setur.com.tr)

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
gerçekleştirilmemektedir.

10

yıldan

eski

olan

pasaportlar

ile

yurtdışına

çıkış

Pasaportunuzun süresi tur bitiş tarihi itibari ile minimum 6 ay geçerliliği bulunması
gerekmektedir.
Pasaportunuz yırtık ve yıpranmamış olması gerekmektedir.
Program için çok girişli schengen vizesi gerekmektedir.
TÜM MİSAFİRLERİN GİDİŞ DÖNÜŞ UÇAK BİLETLERİ, GEMİ BİLETLERİNİ YANLARINDA
BULUNDURMALARI
GEREKMEKTEDİR.
BİLETLERİN
ÇIKTILARINI
ALMAYAN
MİSAFİRLERİMİZİN GİDİLECEK ÜLKE GİRİŞ SORUMLULUĞU KENDİLERİNE AİTTİR.
Misafirlerimizin cep telefonlarını yurtdışı kullanıma açtırmalarını öneririz.
Gemide Euro para birimi ve kredi kartı kullanılmaktadır.
Rehberinizin organize edeceği kara turları ödemesi euro ve nakit olarak yapılması
gereklidir. Kredi kartı ya da seyahat çeki geçerli değildir. Tur ödemeleri turun 1. Günü
rehberinize nakit olarak yapılmalıdır. Daha sonra tura katılmak isteyen misafirlerimiz için
yerel acentemizden müsaitlik kontrolü yapılıp onay alınacaktır.
Tur esnasında gemi çalışanlarına ve rehberinize fiziksel şidden ve hakaret eden
misafirlerimizi gemi kaptanı gemiden indirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yolcuya
herhangi bir iade yapılmamaktadır.
Kara turları esnasında ve günlük turlarda rehberinizin sizlere bildirdiği saatler hareket
saatidir. Rehberlerimiz tüm misafirlerin hakkını eşit olarak gözetmek durumunda
olduğundan buluşma saatine geç gelen misafirler beklenmeden hareket edilecektir. Böyle
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bir durumda geç kalan misafirlerin gemiye ulaşımı kendi sorumluluklarında olup herhangi
(https://www.setur.com.tr)
bir iade yapılmayacaktır.
YAPACAĞINIZ SEYAHATİNİZDE GÜZEL ANILAR BİRİKTİRMENİZİ TEMENNİ EDERİZ

İptal & İade şartları
Rezervasyon itibari ile; 180 gün kalaya kadar kişi başı 150 € / 179-120 gün kala %20 /
119-90 gün kala %25 / 89-60 gün kala %30 / 59-45 gün kala %50 / 44-30 gün kala %60
/ 29-20 Gün kala %85 / 19-10 Gün kala %95 / 9 günden az kala %100 ceza
uygulanmaktadır.

İç kab n
Ç
Tar h
25.04.2019
05.05.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

899,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

Dış kab n
Ç
Tar h
25.04.2019
05.05.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.099,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

Balkonlu klas k kab n
Ç
Tar h

K ş l k Oda
(K ş Başı)
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Tar h
25.04.2019
05.05.2019

Ç(https://www.setur.com.tr)
K ş l k Oda
Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)
(K ş Başı)

1.349,00 EUR

F yat Sorunuz

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

İç kab n
Ç
Tar h
05.05.2019
15.05.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

899,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

Dış kab n
Ç
Tar h
05.05.2019
15.05.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.099,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

Balkonlu klas k kab n
Ç
Tar h
05.05.2019
15.05.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.349,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

ÜLKELER
İspanya
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Portekiz

(https://www.setur.com.tr)

LİMANLAR
Marsilya

Barselona

Savona

Malaga

Lizbon

Cadiz
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