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Johann Strauss Neh r Gem s le Romant k Ren ve Ma n
Nehr 10 Ağustos 2019 Kurban Bayramı

1.099,00 EUR
6.605,32 TL

10.08.2019'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
1. Gün İstanbul – Amsterdam, Hollanda
İstanbul Sab ha Gökçen Haval manı Dış Hatlar, Türk Havayolları kontuarı önünde saat 06:30’da buluşma. Check- n ve
pasaport şlemler n n ardından TK 1961 no’lu sefer le 08:50’ de Amsterdam’a uçuş. Yerel saat le 11:35’de varış.
Pasaport ve gümrük şlemler n n ardından b z bekleyen aracımız le Amsterdam l manındak gem m ze
transfer.Gem m z bu gece l manda dem rl olacak. *Ekstra Amsterdam turu: Şeh r turuna kanal gez s de dah ld r.

2. Gün Amsterdam,Hollanda
Gem m z saat 18.00’e kadar Amsterdam’da dem rl kalacaktır. 18.00’de l mandan hareket ed p, Almanya’ya doğru yol
alacaktır. *Ekstra Volendam & Marken turu

3. Gün Düsseldorf & Köln,Almanya
Gem m z güzel b r yolculuktan sonra saat 15.00’de Düsseldorf’a varacaktır. Ekstra tura katılacak m saf rler n
ayrılmasından sonra tekrar hareket edecekt r. Saat 20.30’da Köln’e varış. Gem m z Köln’de turdan dönen m saf rler n
b n ş nden sonra 21.00’de l mandan hareket edecekt r. *Ekstra Düsseldorf & Köln turu: Almanya’nın en zeng n
şeh rler nden Düsseldorf ve yarım saat mesafedek en tar h şeh rler nden Köln turunda Almanya’nın tar h ,
endüstr yel ve kültürel gel ş m ne tanık olacaksınız.

4. Gün Koblenz & Rüdeshe m, Almanya
Sabah 07.00’de Moselle ve Ren nehr n n b rleşt ğ yerde bulunan Koblenz’e varıyoruz. Koblenz’de esk şeh rde
yapacağımız sabah yürüyüş turundan sonra saat 10.00’da l mandan ayrılıyoruz. Ren nehr n n ortalarında sey r
hal nde Loreley Geç d ’nden panoram k olarak geç yoruz. Saat 15.00’de Unesco Dünya M rası’na dah l olan aynı
zamanda güzel Drosselgasse yoluyla ve şaraplarıyla ünlü olan Rüdeshe m’a varıyoruz. Saat 17.30’da l mandan
ayrılıyoruz. *Ekstra Rüdeshe m turu; “W nzerexpress” m n tren yle kasabanın merkez ne gel yoruz. S egfr ed’ n
Mekan k Müz k Kab n n z yaret ed p, şarap tavernalarıyla ünlü Drosselgasse’de yürüyüş yapıyoruz.

5. Gün M ltenberg & Werthe m, Almanya
Gem m z saat 14.00’de M ltenberg’e varacaktır. Ekstra tura katılacak m saf rler n ayrılmasından sonra tekrar hareket
edecekt r. Saat 19.00’da Werthe m’a varış. Gem m z turdan dönen m saf rler n b n ş nden sonra 19.30’da l mandan
hareket edecekt r. *Ekstra Werthe m & M ltenberg turu; Ma n nehr n n nc s olarak b l nen M ltenberg’de etk ley c
ahşap evler eşl ğ nde yürüyüş turunun ardından, Ma n nehr boyunca otobüsle Werthe m’e g deceğ z ve bu ş r n
kasabayı da yürüyüş turu le keşfedeceğ z.

6. Gün Würzburg,Almanya
Gem m z saat 08.00’de vardığı Würzburg’da akşam 19.00’a kadar kalacaktır. *Ekstra Würzburg & Rothenburg turu; Tur
sırasında Mar enberg kales ve konut bölümüne gez düzenlenecekt r. Ayrıca Romant k ortaçağ kasabası
Rothenburg’a otobüs le g deceğ m z turda, etk ley c dar yollar ve sokakları göreceğ z.

7. Gün Bamberg,Almanya

Ma n nehr ndek son durağımız, Unesco Dünya M rası L stes ’ndek Bamberg. Gem m z saat 15.00’de varacağı
(https://www.setur.com.tr)

Bamberg’de 19.00’a kadar dem rl kalacaktır. *Ekstra Bamberg turu; Got k ve Barok tarzın b r sentez olan
Bamberg’de yürüyüş turu sırasında mparatorluk katedral n de göreceğ z. D lersen z serbest zamanda Dünyaca ünlü
sl b rayı da deneyeb l rs n z.

8. Gün Nürnberg – İstanbul
Sabah gem de alınacak kahvaltıdan sonra özel araçlarımız le Frankfurt Haval manına transfer. Yaklaşık 2 saatl k
yolculuk sonrası varacağımız haval man nda yapılacak pasaport ve gümrük şlemler n n ardından TK 1594 no’lu sefer
le saat 19:10’de İstanbul Atatürk Haval manına uçuş. Saat 23:10 ’de varış ve turumuzun sonu. *D leyenler uçuş
önces rehberler n n düzenleyeceğ ekstra Frankfurt turuna katılab l rler.

F yatlara Dah l Olan H zmetler
Johann Strauss gemisinde 7 Gece 8 Gün Tam Pansiyon Konaklama (İlk gün akşam yemeği ile
başlar, son gün kahvaltı ile sona erer)
THY ile İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam / Frankfurt - İstanbul Atatürk havalimanı arası
tarifeli seferler ile uçuşlar
Gemideki tüm aktivite ve animasyonlar
5 çayı & yemeklerden sonra alınan çay/kahve ve geceyarısı ikramları
Havalimanı liman arası transferler
Türkçe rehberlik hizmeti
Yurtdışı seyahat sağlık sigortası (70 yaş üzeri surprim uygulanmaktadır.)
Havalimanı ve Liman Vergisi (350 Euro)

F yatlara Dah l Olmayan H zmetler
Gemi personel servis ücreti (gecelik pp 12 €)
Türkçe rehberli olarak düzenlenecek ekstra turlar
Kuru temizleme, alışveriş gibi şahsi harcamalar
Vize Ücreti (Schengen vizesi)
Yurtdışı çıkış harcı

Uçuşlar
10 Ağustos TK1961 Sabiha Gökçen 08:50 kalkış , 11:35 Amsterdam varış
17 Ağustos TK1594 Amsterdam 19:10 kalkış , 23:10 Atatürk varış
NOT: Uçuşlar gidişte Sabiha Gökçen, dönüşte Atatürk Havalimanı olarak gerçekleşecektir.

Notlar
Programda belirtilen saatler Türk Havayolları‘dan alınmıştır. Saatlerde olabilecek herhangi bir
değişiklikten Setur sorumlu değildir. Dolayısıyla herhangi bir saat değişikliğinden ötürü Setur
programın içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde oynama yapabilir.
Limanlardaki turların süreleri, gezilecek yerler ve sıralamaları rehberler tarafından belirlenmekte
olup, gereken durumlarda değişiklik yapılabilir veya tamamen kaldırılabilir.

Nehirlerde meydana gelebilecek nehir su seviyesinin yükselmesi veya azalması gibi doğal afet
(https://www.setur.com.tr)
durumlarından ve seviye havuzlarında/kanallarda meydana gelebilecek olan grev uygulaması veya
planlanan limana yanaşılamaması
gibi force major durumlarından Setur sorumlu olmayacaktır. Aynı zamanda meydana gelebilecek
olan liman değişikliği, limana varış ve ayrılış saati değişikliği gibi program dışı durumlardan Setur
sorumlu olmayacaktır.
Uçak yolculuğu esnasında her yolcunun kabin içine 36 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x 56 cm (boy)
ebatlarında bir parça eşya alma hakkı vardır. Bununla birlikte her yolcu uçağın bagajına vermek
kaydıyla yanına 1 adet en fazla 20 kilo olan valiz alabilme hakkına sahiptir.
Gemi yolculuğu sırasındaki alacağınız akşam yemeklerinden 1’i resmi akşam yemeğidir ve
misafirlerimizin bu gece için yanlarında formal/resmi kıyafet getirmeleri beklenmektedir.
Gemiye check-in esnasında her misafir pasaportunu verip kabin anahtarını alabilecektir. Gemi
manifestosu ve lokal işlemler için toplanan pasaportlar 1 gün sonra geri verilecektir.
Gemideki harcamalarını kredi kartı ile yapacak misafirlerimizin kredi kartlarını resepsiyona kayıt
ettirmeleri gerekmektedir.
Geminin kalkış saatlerine kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Limanlarda gemimizin kalkış
saatinden en geç 30 dakika önce gemiye giriş yapılması gerekir. Aksi takdirde gemiye giriş
yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumdan Setur sorumlu olmayacaktır.
Not:
Standart dış kabinlerin pencereleri açılmaz..
Panorama kabinler açılabilir pencerelidir.
Uçuşlar gidişte Sabiha Gökçen, dönüşte Atatürk Havalimanı olarak gerçekleşecektir
•Moselle Deck Standart - 12 m²
•Rhine Deck Standart – 15 m² / Rhine Deck Deluxe – 15 m²
•Danube Deck Premium -15 m² / Danube Deck Suite - 19.5 m²

Standart Dış Kab n (Moselle Deck)
Ç
Tar h
10.08.2019
17.08.2019

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

2. Kat Standart Dış Kab n (Rh ne Deck Standart)
Ç
Tar h
10.08.2019
17.08.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.199,00 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

2.Kat Panorama Dış Kab n(Rh ne Deck Deluxe)

Tar h
10.08.2019
17.08.2019

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

1.499,00 EUR

F yat Sorunuz

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

3.Kat French Balkonlu Kab n (Danube Deck Prem um)
Ç
Tar h
10.08.2019
17.08.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.699,00 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

3.Kat French Balkonlu Su t (Danube Deck Su te)
Ç
Tar h
10.08.2019
17.08.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.899,00 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

ÜLKELER
Almanya

Hollanda

LİMANLAR
Düsseldorf

Köln

Koblenz

Rüdesheim

Amsterdam

Nürnberg

Wertheim

Würzburg

Bamberg

Miltenberg

