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Sa et Emre Tonguç ve Serda
Büyükkoyuncu Eşl ğ nde Noel
Pazarları

1.499,00 EUR
10.829,53 TL

10.12.2018'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
1. Gün İstanbul - Basel - Kayserberg - Colmar - Strazburg
Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Term nal Cru se Brands kontuarında sabah 07:30’da buluşma. Bagaj, b let ve
pasaport şlemler n n ardından Türk Hava Yolları’nın TK 1923 sefer sayılı uçuşu le saat 09:35’da Basel’e
hareket. Yerel saat le 10:45’de varışımızı tak ben Noel Pazarları gez m ze başlıyoruz. Özel otobüsler m z ve
rehberler m z le düzenleyeceğ m z Kaysersberg, Colmar ve Strazburg gez ler n n ardından akşamüstü
saatler nde 5 Yıldızlı Neh r gem m z W ll am Shakespeare’a yerleşme. Akşam yemeğ m z n ardından
d lersen z Strazburg yürüyüş turu veya gem de düzenlenecek eğlencelere katılab l rs n z. Gem m z gece yarısı
23:59’da hareket edecekt r. Kaysersberg, Colmar ve Strasbourg gez s : Kaysersberg Köyü ve Noel Pazarını
z yaret le başlayacak gez m z, son yıllarda Noel Pazarları ve küçük kanalları le s zler n fotoğraf çekmeye
doyamayacağı Colmar le devam edecekt r. Serbest zamanımızın ardından Noel Pazarlarını ve Pet te France
bölges n z yaret edeceğ m z, Avrupa Konsey ve Avrupa Parlamento’sunu da göreceğ m z Strazburg’a
g deceğ z.

2. Gün Speyer - He delberg
Sabah kahvaltımızın ardından saat 07:00’da Speyer’e yanaşıyoruz ve Almanya’nın güneybatı bölges n keşfe
başlıyoruz. Gün boyunca rehberler m z le b rl kte Speyer ve He delberg’ z yaret edeceğ z. W ll am
Shakespeare saat 17:00’da hareket edecek. Speyer & He delberg gez s : Gem m z n yanaşacağı Ant k Roma
dönem nde kurulmuş ve Almanya’nın en esk şeh rler nden b r olan Speyer’de katedral bölges ve ant k
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b naları gezeceğ z. Serbest zamanınızda d lersen z çok özel b r müze olan ‘Tekn k Uçak Müzes ’n z yaret
(https://www.setur.com.tr)
edeb l rs n z. Ardından 45 dak kalık b r yolculuk le ulaşacağımız He delberg se s zler adeta büyüleyecek.
Ortaçağdan kalma b r masal şehr h ss veren, yüksek ve kırmızı k rem tl çatılı b naları, tar h köprüler , esk
kales ve renkl sokakları le He delberg, Almanya’nın en güzel şeh rler nden b r . Şehr n romant k köprüsü,
He delberg kales ve Hauptstrasse sokağı z yaret m z n ardından gem m ze dönüyoruz.

3. Gün Rudeshe m
Gem m z gece boyunca konaklayacağı Boppard l manından sabah 10:30’da hareket ed yor. Sey r hal nde
ken fotoğraflayacağımız Loreley Passage geç ş ve öğle yemeğ m z n ardından gem m z saat 14:30’da
Almanya’nın Rüdeshe m l manına yanaşıyor. Gün boyunca rehberler m z le bu har ka kasabayı keşfe
başlıyoruz. Gez m z n ardından gem m ze dönüş ve akşam yemeğ . W ll am Shakespeare saat 18:30’da
hareket ed yor ve gece Ma nz l manına dem rl yor. Rüdeshe m gez s : UNESCO Dünya Kültür M rası l stes nde
yer alan muhteşem kasaba Rüdeshe m ! Yapacağımız gez de üzüm bağlarının arasında dolaşan ‘Tur st k
Tren’’e b necek, b rb r nden şık evler ve şatoları görecek ve tepede yer alan ‘N ederwald’ anıtını z yaret
edeceğ z. Almanya’nın b rleşmes şeref ne yaptırılmış olan anıt le b rl kte muhteşem Ren manzarasını da
göreceks n z. Üzüm bağlarının merkez kabul ed len Rüdeshe m’da 300’den fazla çeş t şarap markasını
deneyeb lecek ve satın alab leceks n z. Meşhur Drosselgasse sokağını z yaret m zden önce se s zler
S egfr ed Mekan k Müz k aletler müzes nde ağırlayacağız.

4. Gün Ma nz - Frankfurt
Sabah kahvaltımızın ardından W ll am Shakespeare le vedalaşıyor ve öncel kle Ma nz Şehr n ve ardından
Frankfurt keşfe başlıyoruz. Gez ler m z n ardından öğleden sonra Frankfurt Havaalanına transfer. Bagaj, b let
ve pasaport şlemler n tak ben Türk Hava Yolları’nın TK 1594 sefer sayılı uçuşu le saat 18:00’da İstanbul’a
hareket ve yerel saat le 23:05’de varış. Panoram k Ma nz & Frankfurt gez s : Adeta b r tablo çer s nde
h ssedeceğ n z esk kentte, Romalılardan kalma Ma nz Katedral çevres nde bulunan lab rent g b sokaklarda
gez nt ye çıkacak, ahşap b naları, barok ve rokoko tarzında but kler ve şarap evler n keşfedeb leceks n z.
2011 yılının B l m Şehr seç len Ma nz’de mav pencereler le ünlü St.Stephan K l ses n , Ma nz Katedral n ,
kent n güney nde bulunan Roma T yatrosunu z yaret edeceğ z. Ma nz kent n n meydanlarında bulunan ve
her akımı tems l eden çeşmeler de oldukça lg n z çekecek. Ma nz’ keşf m z n ardından yapacağımız
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Frankfurt şeh r turunda se başta Römerberg Meydanı olmak üzere, 14.yüzyılda nşa ed len got k Frankfurt
(https://www.setur.com.tr)
Katedral , şehr n bol bol fotoğraflarını çekeceğ m z E serner Köprüsü ve Alte Oper (Esk Opera B nası) g b
şehr n en öneml yapıtları ve meydanlarını Sa et Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu farkı le gezeceğ z.

F yata Dah l Olan H zmetler
5 Yıldızlı William Shakespeare gemisinde tam pansiyon konaklama (Sabah kahvaltısı, öğle
ve akşam yemekleri)
(Gemiye giriş günü akşam yemeği ile başlar, ayrılış günü sabah kahvaltısı ile sona erer.)
Kaptan’ın hoş geldiniz kokteyli, 5 çayları, gece yarısı ikramları
Gemide düzenlenen animasyon ve aktiviteler
Gemide Öğle ve Akşam yemeklerinde bazı alkollü ve alkolsüz içecekler
Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul – Basel / Frankfurt – İstanbul arası ekonomi
sınıfı uçak bileti
Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu ve yerel rehberler eşliğinde profesyonel
rehberlik hizmetleri
(Her rehber her gün farklı bir otobüste bulunacaktır.)
Tüm transferler
Sadece Türk misafirlere özel Cruise Brands nehir gemisinde tüm ekstra kara turları dahildir.
Tam gün Kaysersberg, Colmar ve Strazburg gezisi
Tam gün Speyer ve Heidelberg şehir turu
Yarım gün Rüdesheim şehir turu
Tam gün Mainz ve Frankfurt şehir turu
Gezi boyunca turlar esnasında kullanabileceğiniz özel kulaklıklar
Yurtdışı çıkış harcı
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Havaalanı ve liman vergileri (Kişibaşı 250 EURO )
(https://www.setur.com.tr)

F yatlara Dah l Olmayan H zmetler
Seyahat sağlık ve iptal sigortası (70 yaş üzeri misafirlerimize sürprim farkı alınacaktır.)
İlk gün ve son gün öğle yemeği (Turların yoğunluğundan dolayı serbest bırakılmıştır.)
Gemi personeli servis ücreti (Kişi başı gecelik 12 €)
Gemide wi-fi ücreti
Özel harcamalar
Schengen Vize ücreti

V ze
Çok girişli Schengen vizesi gerekmektedir.
**İptal olan pasaportlardaki süresi olan Schengen vizeleri geçerli değildir. **

Uçuş Detayları
UÇUŞ DETAYLARI
İstanbul – Basel TK 1923 09:35 (Hareket) 10:45 (Varış)
Basel - İstanbul TK 1594 18:00 (Hareket) 23:05 (Varış)
İZMİR-İSTANBUL ÖRNEK BAĞLANTI UÇUŞ SAATLERİ
10 Aralık İzmir - İstanbul TK 2301 06:00 (Hareket) 07:20 (Varış)
14 Aralık İstanbul-İzmir TK 2354 02:00 (Hareket) 03:25 (Varış)
ANKARA-İSTANBUL ÖRNEK BAĞLANTI UÇUŞ SAATLERİ
10 Aralık Ankara - İstanbul TK 2105 05:00 (Hareket) 06:20 (Varış)
14 Aralık İstanbul- Ankara TK 2192 02:00 (Hareket) 03:20 (Varış)
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ÖNEMLİ NOT: İç hat uçuşu ile grup uçuşu arasında en fazla 24 saat olabilir. Yukarıda
(https://www.setur.com.tr)
belirtilen bağlantı saatleri örnektir. Konfirme edilecek uçuş saati müsaitlik durumuna göre
değişiklik gösterebilir. THY uçuş saatlerini yeniden düzenleme hakkını saklı tutar.

Notlar
Yukarıda belirtilen fiyatlar gemideki müsaitliğe göre belirlenmiş en düşük kategoriye ait
fiyatlar olup, müsaitlikle doğru orantıda fiyatlarda değişiklik olabilir.
Programda belirtilen saatler Havayolları ve Gemi şirketlerinden 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. Yoğun dönemlerde farklı havayolları kullanılabilir.
Gemi firması rota değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.Gemi şirketinin yapacağı ve rota
değişikliklerinden dolayı SETUR sorumlu tutulamaz.
Gemi yolculuğu sırasındaki alacağınız akşam yemeklerinden 2’si resmi akşam yemeğidir ve
burada yemek isteyen her erkek yolcumuzun yanında en bir adet takım elbise, bayanların
da en az 1 adet gece elbisesi bulundurmak zorundadırlar. Resmi olmayan diğer günlerde
“smart casual” denilen, çok spor olmayan kıyafetler tercih edilmelidir. Havuz katında
serbest spor kıyafetler giyilebilir.
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 edenler yemeklerini geminin başka restoranlarında da
alma hakkına sahiptirler. Serbest oturumlu restaurantlarda müsaitliğe göre masalara
oturulur.
Gemi seyahati esnasında gün içerisinde geminin yanaştığı limanı dolaşırken öğle yemeği
için tekrar gemiye geri dönüp yemeğinizi alabilirsiniz. Ancak sizlere tavsiyemiz gününüzü
bölmemenizdir.
Özellikle gemi seyahatiniz esnasında sizlere başkalarının telefon ile ulaşması son derece
zordur. Geminin uydu sistemi ile görüşmeler sağlanabilir ancak dakikası yaklaşık 17 Euro
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civarındadır.(vergiler dahil).

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

Gemilerde klimaların tamamen kapatılamadığını (sabit 22-25 derece) gözönünde
bulundurarak, seyahatiniz esnasında yanınızda mutlaka bir hırka ya da şal; limanlarda ise
mevsime göre yağmurluk,anorak, altı kalın lastik olan rahat yürüyebileceğiniz bir çift
ayakkabı ile spor bir çift ayakkabı almayı kesinlikle ihmal etmeyin.
Seyahatiniz esnasında gemi bahşişleri kredi kartınızdan otomatik olarak bir defada tahsil
edilecektir. Günlük kişi başına ortalama 12 Euro kadardır. ( Gemi firmasına göre değişiklik
gösterir )
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 kişi başına ortalama 300
Euro’luk 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 alışveriş ve Casino
haricinde hiç bir yerde nakit para geçmemektedir. Tüm harcamalarınızı odalarınızdaki
televizyonlardan öğrenebilirsiniz.
Gemiye içki sokmak kesinlikle yasaktır.
Gemi seyahatimizin başlangıcında grubumuzun tüm valizleri için belirli renklerde valiz
etiketleri tahsis edilecektir. Bu etiketlerin eksiksiz doldurulması valizlerinizin kabinlerinize
doğru olarak gelmesi açısından önemlidir.
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 45 dakika önce gemiye giriş yapılması gerekir. Aksi takdirde
gemiye giriş yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumdan da SETUR sorumlu olmayacaktır.
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Gemi seyahatimizin sonunda ise valizlerinizi toparlayarak bir gece önceden kabinlerinize
(https://www.setur.com.tr)
daha önceden bırakılacak etiketleri takarak saat 00:00’a kadar kabin kapılarınızın önüne
bırakmanız gerekmektedir. Bu konudaki bilgilendirme; Gemi firması tarafından bir gün
evvel kabininize bırakılacak yazıda detaylı olarak bildirilecektir.
Vize alımları için gerekli süreyi vize yetkililerine danışarak öğrenebilirsiniz. Lütfen programa
katılımınızı buna göre ayarlayınız.
Dünyada ki petrol krizinden ötürü artan petrol fiyatları yüzünden tüm uluslar arası uçuş
yapan IATA statüsündeki havayolları ve gemi şirketleri bu artışları fuel surcharge adı
altında yolcularından talep etmektedir. Günden güne değişen petrol varil fiyatları maalesef
siz sayın yolcularımıza zamlı olarak yansıtılmaktadır. Havalimanı vergisi adı altında
sizlerden tahsil edilen fuel surcharge adı altındaki fark tamamen havayollarına ve gemi
şirketlerine ödenen net rakamlardan ibarettir. Bu konuda SETUR'un herhangi bir kazancı
söz konusu değildir. Havayolunun biletine gelecek vergi, sigorta vb artışlar aynı oranda
misafirlerimize yansıtılacaktır.

Dış Kab n
Ç
Tar h
10.12.2018
13.12.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.499,00 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

Super or Fransız Balkonlu Kab n
Ç
Tar h
10.12.2018
13.12.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.799,00 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
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(https://www.setur.com.tr)
Deluxe Fransız
Balkonlu Kab n
Ç
Tar h
10.12.2018
13.12.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.949,00 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

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

Özel Su t
Ç
Tar h
10.12.2018
13.12.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

2.399,00 EUR

ÜLKELER
Almanya

LİMANLAR
Rüdesheim

Strazburg

Basel

Speyer

Mainz

Heidelberg

Boppard
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