5* COSTA MAGICA ile İSKANDİNAVYA & BALTIKLAR TUR PROGRAMI
Stockholm (1) – Helsinki – ST. Petersburg (1) – Tallinn – Stockholm (1)

12 & 19 & 26 Mayıs – 09 & 16 (ŞEKER BAYRAMI) & 23 & 30 Haziran –
07 & 14 & 21 & & 28 Temmuz – 04 & 18 Ağustos (KURBAN BAYRAMI) 2018
( 7 gece – 8 gün)

01.GÜN İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI – STOCKHOLM
Atatürk Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, Türk Havayolları kontuarı önünde 05.00’da buluşma. Check-in, pasaport ve gümrük
kontrollerinden sonra 07.05’de Türk Havayollarının TK 1793 no’lu seferi ile Stockholm'e hareket. Yerel saat ile 09:35 de
Stockholm'e varış. Havalimanında bizleri bekleyen aracımız ile limandaki gemimize transfer. Gümrük ve pasaport işlemlerinden
sonra kabinlere yerleşme. Dinlenmek ve geminin aktivitelerinden yararlanmak için serbest zaman. Akşam yemeği ve geceleme
gemide.

02.GÜN STOCKHOLM – DENİZDE
Stockholm'den saat 10.30 da gemimiz hareket ediyor.
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 HELSİNKİ
Sabah saat 08.00’de Helsinki limanına varış. Finlandiya'nın nüfus bakımından en büyük şehri ve başkenti olan Helsinki, ülkenin
güneyinde, Finlandiya Körfezi'nin kıyısında, Baltık Denizi'nde yer alıyor. Finans, moda, tıp, eğlence, medya ve kültür bakımından
ülkenin can damarını oluşturan Helsinki'de çok sayıda sergi sarayı, galeriler ve müzeler mevcut. Burada arzu edenler
rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Porvoo kasabası & Helsinki Şehir turu” na katılabilirler. Bu turumuza Finlandiya’nın en güzel
kasabalarından biri olan Porvoo turu ile başlıyoruz. Porvoo Helsinki'nin yaklaşık 50 kilometre doğusunda Finlandiya'nın güney
sahilinde bulunan bir belediyedir. Porvoo Finlandiya'daki altı Orta Çağ kasabasından bir tanesidir. Arnavut kaldırımlı caddeleri ve
kuzeye özgü ahşap evleriyle masalsı bir görsel şölen sunmaktadır. Daha sonra Helsinki’ye dönüyoruz. Limanda vereceğimiz bir
fotoğraf molası ile başlayacağız daha sonra eski ile yeninin doğu ile batının karışımı olan şehir merkezine giderek bu özel şehri
görme imkânı bulacaksınız. Senato Meydanı, Kaya Kilisesi, Şehir Meclisi, Başkanlık Sarayı, Olimpiyat Stadyumu, Opera Binası,
Parlamento Binası, Sibelius Parkı ve en meşhur alışveriş caddesi olan Esplanades göreceğiniz yerler arasında. Gemimizin
hareketi saat 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.

04.GÜN ST. PETERSBURG
Sabah saat 07.00’de St. Petersburg limanına varış. Rusya'nın Avrupa'ya açılan penceresi olan şehir, Baltık Denizi'nin kıyısında,
Rusya'nın Finlandiya sınırında yer alıyor. 18. yüzyılda Çar I. Pedro tarafından kurulan şehir, bu gün UNESCO tarafından Dünya
Mirası Listesi’ne alınmış durumda. Bu kanallarla örülü, güzel ihtişamlı şehir, mimari yapısı ve Hermitage Müzesi'nin eşsiz
koleksiyonlarıyla sanat severler için de önemli bir çekim merkezi. Bu muhteşem şehirde arzu edenler rehberlerinin organize
edeceği ekstra St. Petersburg şehir turu & Hermitage Müzesi & Beyaz Geceler Tekne Turu’ na katılabilirler. Çarlık Dönemi
ihtişamının içine girip; gezilecek, görülecek ve hayran kalınacak çok ayrıntı var bu kentte. 300 yılı aşan geçmişin görkemini her
köşesinde hissedeceğiniz panoramik turda Aziz İshak Katedrali, Kışlık saray dünyaca ünlü Hermitage Müzesi, Donanma, Eski
Liman, Kanlı Kilise, Peter&Paul Kilisesi ve Kalesi, Kazan Katedrali, Turkuvaz Camii ve Muhteşem Nevski Bulvarı bu görsel
şölende yer alıyor. Tabii ki gezimiz sırasında bu güzel şehrin sunduğu geleneksel mağaza ve yerel açık pazarda alış-veriş için
serbest zamanımız olacak. Öğleden sonra Dünyanın en eski ve en büyük sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan
Hermitage Saray & Müze kompleksini gezme imkânı bulacaksınız. İçinde barındırdığı 5 değişik binada 3 milyondan fazla eserin
bulunduğu bu sarayda aynı zamanda yıllarca Çar sülalesine ev sahipliği yapan kışlık Hermitage sarayın müze olmuş salonlarını da
görme imkânı bulacaksınız. Müze çıkışından sonra aracımız saat 18.30’da bizleri limana geri getirecek ve akşam yemeğine
hazırlanmak için kabinlerimize geçeceğiz. Gemide alacağımız akşam yemeğinden sonra saat 20.00’da tekne turumuza başlamak
üzere limandan ayrılıyoruz. Başkan Putin’in, Başkan Bush’u St Petersburg’da ağırlarken bu muhteşem şehri en güzel ve keyifli
gösterebileceği rota olan Nevanın sularının üzerinden gidiyoruz. Görkemli saraylar ve meydanlar arasından, Peter&Paul
Kalesi’nin granit surları tüm ihtişamı ile karşınıza çıkacak. Katedralin göz alıcı kubbeleri yerini Smolny’nin soğan kubbelerine
bırakacak ve bu gerçek seyir şöleni teknemizi Yazlık Saraya varana dek Neva Nehrinin keyfini yaşayacaksınız. St. Petersburg’un
büyüleyici gece manzarası eşliğinde yöresel lezzetlerden oluşan ikramlarımızın tadına bakabilirsiniz. Tur sonrası gemimize dönüş.
Akşam yemeği ve geceleme gemide.
ÖNEMLİ NOT: St. Petersburg limanı için Costa Cruises yada Costa Cruises Türkiye ( Türkçe Rehberlik Hizmeti ) tarafından
yapılacak ekstra turlara katılımları durumunda vize uygulamasına tabii tutulmayacaklardır Ancak turlara bağlı kalmayıp
bireysel harekete edecek yada durumu riskli gören yolcuların tarafımıza bildirerek vize başvurularını yapmaları
gerekmektedir. Başvuru ile ilgili gerekli bilgilendirme satış acenteniz tarafından bildirilecektir..

05.GÜN ST. PETERSBURG
Sabah kahvaltımızın ardından arzu edenler rehberlerinin düzenleyeceği ekstra Peterhof Sarayı & St. Petersburg Şehir Turu’na
katılabilirler. St Petersburg’da Hollanda tarzı ile başlayan yapılaşma Büyük Petro’nun arzusu doğrultusunda yerini İtalyan
esintilerine bırakır ve Barok tarz mimari kendini göstermeye başlar. Peterhof Sarayı bu oluşumun dünyadaki en güzel
örneklerinden biridir. Yazlık olarak yaptırılan saray kendi kadar bahçeleri ve çeşmeleri ile de ün yapmıştır. Gezimizin ilk
bölümünde bu eşsiz ihtişamın çok yakın gözlemcisi olma imkânını bulacaksınız. Günümüzün son bölümünde ise; şehir merkezine
geri dönerek alışveriş ve muhteşem Nevski caddesinin tadına varmak için bolca serbest zamanınız olacak. Tur sonrası gemimize
dönüş. Gemimizin hareketi saat 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.

06.GÜN TALLINN
Sabah saat 09.00’da Estonya’nın başkenti Talinn’e varış. Surlarla çevrili, Orta Çağ güzeli bir kent olan Tallin; göğe yükselen
kuleleri, Arnavut kaldırım taşlı dar sokakları ile ziyaretçilerini büyülüyor. Huzur dolu barışçıl havası ve sayısız gölleri bu şehrin
karakterini oluşturan başlıca özellikler. Burada arzu edenler rehberlerinin düzenleyeceği ekstra tura katılabilirler. Avrupa
Kıtası’nın en eski ve en iyi korkunmuş yerleşim merkezlerinden biri olan surlar içindeki ‘Eski Şehir’ merkezine kırsal bölgeler
arasından geçerek ulaşacağız. Yolumuzun üzerinde, geleneksel Müzik Festivali’nin yapıldığı Kadriorg Parkı, Büyük Petro’nun
sevgili Çariçesi 1.Katerina için yaptırdığı Kadriorg Sarayı, Moskova Olimpiyatları deniz sporları yarışmaları için yaptırılan Pirita
Marina göreceğimiz yerler arasında. Parlamento, Hermann Kulesi ve Rus Ortadoks Kilisesi ile ünlü surlar içindeki ‘Eski
Şehir’deki serbest zamanınızda arzu ederseniz yerel halk ile kafeleri paylaşır veya özellikle eşsiz keten tekstili ile ünlü bu ülkenin
mağaza veya yerel pazarında alış-veriş keyfini yaşayabilirsiniz. Gemimiz saat 17.00 de hareket edecektir. Akşam yemeği ve
geceleme gemide.

07.GÜN STOCKHOLM
Sabah saat 09:00da Stockholm limanına varış. İsveç'in başkenti ve en büyük şehri olan Stokholm, "Su üzerindeki güzel" olarak
adlandırılıyor. Kuzeyin Venedik'i olarak da bilinen şehir 57 köprü ile birbirine bağlı olan 14 ada üzerine kurulmuş. Şehir, 13.
yüzyıldan kalan eski bölüm ve modern mimarinin örneklerini taşıyan yeni bölümlerden oluşuyor. Burada arzu edenler
rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği tura katılabilirler. Bu tur esnasında Aristokrat Başkenti ve Baltık Denizi ile Malaran
Gölü’nün buluştuğu Gamla Stan’ı panoromik olarak Fjölgatan tepesi’nden seyirden sonra adaya geçiyoruz. Kraliyet Sarayı,
Katedral ve eski şehir Gamla Stan’ın Stroget Meydanı ve çevresindeki otantik sokakları arasında dolaştıktan sonra
Parlamento, Belediye Sarayı, Kültür Parkı gibi diğer adalar arasındaki gezimizden sonra 17 yy da ilk seferinde batan
muhteşem savaş gemisi Vasa’yı barındıran Vasa müzesini gezeceğiz. Serbest zamanımızı göz kamaştıran vitrinlerle dolu
bulvarları gezerek, alışveriş yaparak veya Kral Bahçeleri’ndeki kafelerde İsveçlilerle birlikte (varsa) güneşin tadını çıkartabilirsiniz.
Tur sonrası limana geri dönüş. Gemimiz bu gece limanda demirleyecek. Akşam yemeği ve geceleme gemide.

08.GÜN STOCKHOLM
Sabah kahvaltının ardından, çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin düzenleyeceği ekstra
Drotthingholm Sarayı Turuna katılabilirler. Stockholm Kraliyet ailesine uzun yıllar ev sahipliği yapan ve 16. Yy’da yapılmış olan bu
güzel sarayı ve odalarını gezme şansı bulacağız. 1981 yılından beri Kraliyet Ailesine tekrar hizmet vermeye başlayan sarayın
güney kanadı Kraliyet ailesi tarafından kullanılmaktadır. Saray 18. YY'dan kalma ve Avrupa'nın en iyi korunan yapılarından biridir.
Osmanlı tarihine de değineceğimiz bu güzel turda hem bahçesini hem içersini gezebiliyoruz. Saray 1991 senesinde Unesco Dünya
Mirası listesine İsveç'den giren ilk eserdir. Tur sonrasında havalimanına transfer. Check-in işlemlerinden sonra Türk
Havayollarının TK 1796 sefer sayılı uçuşu ile saat 18.15’de İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 22.45’de varış. Turumuzun sonu.

Fiyatlar;

Tarih

2 Kişilik İÇ (IC) Kabinde
Kişibaşı

2 Kişilik DIŞ (EC)
Kabinde Kişibaşı

2 Kişilik BALKONLU
(BC) Kabinde Kişibaşı

12.05

799.- Eur

1.099.- Eur

1.249.- Eur

879.- Eur

1.099.- Eur

1.249.- Eur

949.- Eur

1.199.- Eur

1.349.- Eur

1.069.- Eur

1.299.- Eur

1.499.- Eur

1.149.- Eur

1.449.- Eur

1.649.- Eur

19.05
26.05
09.06
16.06

23.06
30.06
07.07
14.07 & 21.07
28.07
04.08
18.08

1.149.- Eur

1.499.- Eur

1.679.- Eur

1.179.- Eur

1.399.- Eur

1.699.- Eur

1.199.- Eur

1.449.- Eur

1.699.- Eur

1.219.- Eur

1.499.- Eur

1.749.- Eur

1.199.- Eur

1.499.- Eur

1.749.- Eur

1.299.- Eur

1.599.- Eur

1.849.- Eur

1.199.- Eur

1.499.- Eur

1.749.- Eur

Fiyatlara Dahil Olan Hizmetler:
* Türk Havayolları ile İstanbul – Stockholm (Arlanda)– İstanbul arası ekonomi sınıfı uçak bileti
* Costa Magica Gemisinde 7 gece 8 gün tam pansiyon konaklama
* Tüm Transferler
* Havaalanı ve liman vergileri (Kişi başı 420 Eur .-)
* Tecrübeli rehberlik hizmeti ( Grup 25 kişi olduğu taktirde )
* Her gün ve gece için düzenlenene eğlence, animasyon ve şovlar
* Gemide sabah, öğle ve akşam yemekleri
* Kaptanın hoşgeldin partisi ve gala yemeği
* Seyahat Sigortası

Fiyatlara Dahil Olmayan Hizmetler:
* Gemideki tüm alkollü ve bazı alkolsüz içecekler
* Kişisel harcamalar (Telefon, kuru temizleme, doktor, v.s)
* Gemi veya rehberiniz tarafından organize edilecek tüm ekstra turlar
* Geminin servis ücreti
* Vize ücreti
* Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz)
*Kara Turlarının içerikleri değişiklik gösterebilir.

Vize: Program için çok girişli Schengen ve Rusya (Bordo, yeşil ve gri pasaportlara vize uygulaması vardır) vizesi gerekmektedir.
Türk pasaportuna sahip vatandaşlar için Çift girişli Schengen vizesi ve St.Petersburg için Rusya vizesi gerekmektedir. Ayrıca
yabancı pasaportlu ( KKTC pasaportu dahil ) olan bütün vatandaşlar içinde Rusya için vize almaları zorunludur. Aksi takdirde
gemiye binişlerine izin verilmemektedir. KKTC vatandaşları ise Türkiye sınır kapılarından mutlaka KKTC pasaportları ile giriş
yapmalıdırlar. KKTC kimlik kartları ile Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlar yurtdışına başka bir ülkeye çıkış yapamazlar sadece
Kıbrıs'a gitmek üzere Türk sınırlarından çıkış yapabilirler.
Pasaportların en az 6 aylık geçerlilik süresi bulunmalıdır. Sürtesi bitmiş pasaportlardaki Schengen vizeleri geçerli değildir.
ÖNEMLİ NOT: St. Petersburg limanı için Costa Cruises yada Costa Cruises Türkiye ( Türkçe Rehberlik Hizmeti ) tarafından
yapılacak ekstra turlara katılımları durumunda vize uygulamasına tabii tutulmayacaklardır Ancak turlara bağlı kalmayıp
bireysel harekete edecek yada durumu riskli gören yolcuların tarafımıza bildirerek vize başvurularını yapmaları
gerekmektedir. Başvuru ile ilgili gerekli bilgilendirme satış acenteniz tarafından bildirilecektir..

Notlar & Bilmeniz Gerekenler
;
*Yukarıda belirtilen fiyatlar gemideki müsaitliğe göre belirlenmiş en düşük kategoriye ait fiyatlar olup, müsaitlikle doğru orantıda fiyatlarda
değişiklik olabilir.
*En az 25 kişinin katılımı durumunda profesyonel SETUR rehberlik hizmeti verilecektir.
*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.
*Uçak yolculuğu esnasında her yolcunun kabin içine 36 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x 55 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 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 civarındadır.(vergiler dahil).
*Gemilerde klimaların tamamen kapatılamadığını (sabit 22-25 derece) gözönünde bulundurarak, seyahatiniz esnasında yanınızda mutlaka bir
hırka ya da şal; limanlarda ise mevsiine 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 10 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 uydu bağlantılı internet sisteminden faydalanabilirsiniz. Dakikası yaklaşık 1,5 Euro civarındadır.
*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.
*Gemi seyahatimizin sonunda ise valizlerinizi toparlayarak bir gece önceden kabinlerinize 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.

