5*COSTA PACIFICA ile KANARYA ADALARI TUR PROGRAMI
Savona – Marsilya – Arrecife/Kanarya Adaları – St. Cruz De Tenerife/Kanarya Adaları – Funchal /
Madeira Adaları – Malaga – Civitavecchia/Roma - Savona

14 & 25 EYLÜL – 06 & 28 EKİM – 08 & 19 KASIM 2018
(11 gece – 12 gün)

01.GÜN İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI – NİCE - SAVONA
Atatürk havalimanı Dış hatlar terminali saat 05.30'da buluşmamızın ardından check-in işlemlerimizi yapıyoruz ve
TK 1813 sefer sayılı uçak ile saat 08.20 de hareket ediyoruz. Nice’e yerel saat ile saat 10.35 de varışımızın ardından Savona'ya
gemimize transfer, check in işlemleri, kabinlere yerleşme ve gemimizin hareketi saat 16.30

02.GÜN MARSİLYA – AIX EN PROVANCE
Gemimiz sabah saat 08.00’de Marsilya varıyor. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman.
Avrupa’da en büyük kara alanına sahip olan Fransa’nın 2. en büyük şehri Marsilya, Provence’ın sınırları içinde yer alıyor. Bazıları
şehrin merkezi olarak, St. Charles Garı’nı bazıları ise Le Vieux-Port denilen eski limanı kabul ediyor. Şehir merkezine 30 km
uzaklıktaki Marsilya Havaalanı’ndan her 20 dakikada bir hareket eden otobüsler, yolcuları Saint Charles Garı’na getiriyor. Burada
arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Marsilya Panoramik Şehir Turu & Aix En Provance” turuna
katılabilirler. Bu günkü turumuzda rehberimizle buluştuktan sonra ilk önce Marsilya’ya 40 dakika mesafede bulunan Aix en
Provence’a gideceğiz. Fransa'nın güneyinde Marsilya'ya 25 km uzaklıktaki tarihi ve kültürel bir şehir olan Provence, Arnavut
kaldırımlı daracık sokakları ile Beyoğlu'nu anımsatıyor. Yat limanları ve çiçekli tepeleriyle, Fransa'nın başka hiçbir bölgesine
benzemez. Romanesk ön cephesi ve üstü kapalı kemerli yolu ile XII. Yüzyıldan kalma meşhur St. Saviour’s Katedrali ile
başlayacak. Daha sora şehrin eski bölgesinde yapacağımız keyifli yürüyüş sırasında burada bulunan antik hanları ve 17. Yy’da
Kardinal Mazarino’nun kardeşi tarafından tasarlanmış olan Mazarino semtini göreceksiniz. Kısa bize molanın ardından önemli bir
denizcilik şehri olan Marsilya’ya geride döneceğiz. İlk olarak yüksek bir tepenin üzerinde bulunan “Notre Dame de la Garde
Kathedrali”ni ziyaret ederek başlayacağız. Bu ziyaret ardından Longchamps Çeşmesi, Saint Charles tren garı, eski şehir, Hotel de
Ville ve yat limanı bölgesi görülecek yerlerden bazıları. Daha sonra şehir merkezinde serbest vaktimizin ardından gemimize
döneceğiz. Geminin hareketi saat 17.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.

03.GÜN DENİZDE SEYİR
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok 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.

04.GÜN DENİZDE SEYİR
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok 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.

05.GÜN ARRECIFE/KANARYA ADALARI
Gemimiz öğlen saat 13.00’de Arrecife limanına yanaşacak. Öğlen yemeği sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest
zaman. Kanarya Adaları'ndan Lanzarote'de bulunan kıyı kenti Arrecife, denizci geçmişi ile harmanlanmış canlı bir yerleşim
bölgesi. Bir zamanlar Atlantik'in Venedik'i olarak anılan şehir; sahil gezinti parkurları, parkları ve ilgi çekici bir mimariye sahip.
Kanarya Adaları arasında yüzölçümü açısından 5. büyük ada olan Arrecife güzel bir yaz tatili için ideal. Arzu eden misafirlerimiz
rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Arrecife Şehir Turu” na katılabilirler. Kanarya adalarının Lanzarote adasının doğusunda yer
alan Arrecife 1852 yılında başkent olarak kurulmuştur. Arrecife ismi korsan saldırılarından korunmak için kullandıkları siyah
volkanik kayalardan gelmektedir. Rehberimiz ile bölgeyi tanımak için zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Geminin hareketi saat
19.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.

06.GÜN ST. CRUZ DE TENERIFE/KANARYA ADALARI
Gemimiz sabah saat 08.00’da St.Cruz de Tenerife limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için
serbest zaman. Santa Cruz de Tenerife İspanya'nın Kanarya Adaları Özerk Bölgesi'nin Las Palmas de Gran Canaria şehri ile birlikte
eş-başkentidir. Ayrıca Santa Cruz de Tenerife İli'nin de en büyük kenti ve başkentidir. Şehir Tenerife adasını en önemli yerleşim
merkezidir. Kanarya Adaları’nın gözbebeği olan ada, İspanya’nın turizm gelirleri sıralamasında ilk sıralarda yer alan bir tatil
durağı. Plajları, mekânları, doğası ve sıcakkanlı insanlarıyla keşfedilmesi ve yaşanması gereken bir maceranın diğer adıdır. Arzu
eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “St.Cruz de Tenerife Şehir Turu” ile bu güzel adayı tanıma fırsatı
bulacaklardır. Kanarya Takımadaları'nın en büyüğü Tenerif; her gezgine keyif verecek büyüye sahip. Gezimiz güneydeki Santa
Cruz Limanı'ndan başlayıp, Esperanza ormanları ile çevrili 3781 metre yülseklikteki Teide Yanardağı'nın çevresindeki yesil vadiler
arasından Orotava Köyü'ne ve barındırdığı muhteşem Balkonlu İspanyol Evleri'ne uğrayıp Afro-Okyanus kültürünün size sunduğu
otantik hediyelikler arasında kaybolmak isteyeceksiniz. Gezimizin devamında bir başka alış-veriş ve keyif cenneti olan Adanın
kuzey sahillerindeki Puerta de la Cruz'da gönlünüzce serbest zamanınızı değerlendirmeniz için serbest zamanınız olacak.
Gemimizin hareketi saat 17.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.

07.GÜN FUNCHAL/MADEIRA ADALARI
Gemimiz sabah saat 08.00’de Funchal limanına yanaşacak. Burada arzu edenler rehberlerinin düzenleyeceği ekstra “Funchal
Şehir Turu” na katılabilirler. Funchal, Portekiz'in Madeira Özerk Bölgesi'nde Madeira Adası'nda yer alıyor. Subtropikal iklime
sahip olan şehirde yıl boyunca hemen hemen aynı sıcaklık değerleri görülüyor. Parkları, meydanları, insanları, mağazaları ile
oldukça kozmopolit bir şehir olduğu söylenebilir. Doğanın cömert elini esirgemeden yarattığı Funchal'ı keşif gezimizde, vadiyi
nefes kesici manzaralar arasından teleferikle geçip 660 metre yüksekteki Monte Kilisesi ve çevresindeki bahçeleri ile görüp,
yüzlerce yıllık gelenek sepet ile aşağı kayıp (Toboggan Arabaları her yaş grubuna uygun olmadığı için araç ücreti olan 15.-€ aracı
kullanacaklar tarafından ayrıca rehbere ödenecektir.) daha sonra otobüsümüzle 1200 metre yüksekteki Eire Do Serrado'ya
vardığımızda ormanlar ile çevrili, Rahibeler Vadisini kuşbakışı seyredip keyifle alışveriz yapabileceğiz. Bu tepedeki serbest
zamandan sonra aşağıya doğru inerken adayı panoramik seyredebileceğiniz Eire do Barcelo'da mola vereceğiz. Ardından

Avrupa’nın en derin uçurumlarından birisi olan Cabo de Girao’yu ziyaret edeceğiz. Gemiye dönmeden önce şehir merkezinde
serbest zaman vereceğiz. Gemimizin hareketi saat 17.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.

08.GÜN DENİZDE SEYİR
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok 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.

09.GÜN MALAGA
Gemimiz saat 08.00’de Catania limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman.
Madrid, Barselona, Valencia ve Sevilla’dan sonra İspanya'nın en büyük beşinci şehri. Muhteşem güneş ışıltısı, eğlenceli gece
hayatı, unutulmaz damak tadına sahip balık restoranları ve kültürel açıdan zengin tarihi mekânları ile oldukça hızlı büyüyen bu
şehir, İspanya’nın Endülüs kısmının göz bebeği olarak her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak
düzenleyeceği “Malaga Bölge Turu” na katılabilirler.
Güneş Sahilleri'nin (Costa del Sol) ve Endülüs'ün merkezi olan Malaga; Arap ve batı kültürünün buluşup boy gösterdiği özel bir
füzyondur. Gibralfaro Kalesi, Katedrali, Emevi Sultanlarının Sarayı, egzotik ağaçlarla donanmış Alameda Bulvarı ile İspanya'nın en
turistik bölgesi olması bir tesadüf değildir... Picasso boşuna burada doğmayı seçmemiş... Sizlere bu mistik Kenti yakından tanıtıp
daha sonra; taşlı sokakları, bembeyaz evleri, gezinti faytonları ve otantik çarşısı ile ünlü bir başka özel Endaluz köyü olarak ün
yapan Mijas'a doğru yol alacağız. Gemimizin hareketi saat 13.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.

10.GÜN DENİZDE SEYİR
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok 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.

11.GÜN CIVITAVECCHIA / ROMA
Gemimiz saat 09.00’da Civitavecchia limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest
zaman. Merkezi İtalya'da Lazio Bölgesi'nde, Roma ili'ne bağlı ve Roma şehrinin merkezinin 80 km batı-kuzey-batısından bulunan
bir kent ve bir komün. Şehrin ismi Latince "eski şehir" anlamına gelir. Burada arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak
düzenleyeceği “Roma Şehir Turu” na katılabilirler. Ölümsüz şehir Roma, engebeli bir bölgede bulunan 7 tepe üzerine kurulu. Bal
renkli çeşmelerin şehri ya da Augustus tarafından yaratılan mermerler şehri olarak adlandırılan şehir, efsanelere göre M.Ö. 753
yılında Romulus (Romolo) tarafından kurulmuş. Tiber (Tevere) Irmağı üzerinde ve Tiren Denizi'ne yaklaşık 25 km uzaklıkta
bulunan Roma, hiç şüphesiz, dünyanın hakkında en fazla yazılar yazılan, resimlerle güzellikleri sergilenen ve en fazla övülen
şehirlerinden bir tanesi. Batı uygarlığının beşiği ve Katolik dininin kalbi olan Roma, bugün İtalya’nın siyasi, idari ve kültürel
hayatının merkezidir. Tam gün sürecek olan bu turumuzda Civitavecchia Limanın da bizi bekleyecek olan otobüsümüzle 1 saat 15
dakikalık bir yolculuktan sonra varacağımız Roma’da otobüsümüzle panoramik bir tur yapıyoruz. Görülecek yerler arasında;
Castel Sant’Angelo, Tiber Nehri, Borghese Parkı, Via Veneto, Popolo Meydanı, Republica Meydanı, Via Nazionale, Marcello
Tiyatrosu, Circo Massimo, Forum alanları bulunmakta. Daha sonra Roma’nın ünlü meydanlarını yürüyerek keşfediyoruz.
Görülecek yerler arasında; Pantheon Meydanı, Navona Meydanı, Aşk Çeşmesi ve İspanyol Merdivenleri’nde turumuzu bitirip
alışveriş molası veriyoruz. Akşam otobüsümüzle buluşup gemimize dönüyoruz.
NOT: Katılmak isteyenler, meydanlara otobüs giremeyeceği için meydanlar arasında yürüyüşler yapılacağını göz önünde
bulundurmalıdırlar. San Pietro Bazilikası’na girmek için en az 2 saat kuyruk bekleneceğinde programda yer almamaktadır. Arzu
edenler serbest zamanlarında gidebilirler. Bayanların omuzlarının ve dizkapağı altına kadar bacaklarının, bayların ise omuzlarının
ve ayak bileklerine kadar bacaklarının kapalı olması şarttır. Geminin hareket saati 19.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.

12.GÜN SAVONA – NİCE – İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI
Gemimiz saat 09.00’da Savona limanına yanaşacaktır. Gemi çıkış işlemlerimizin ardından gemiden ayrılıyoruz. Bizi bekleyen
araçlarımız ile Nice havaalanına hareket ediyoruz. Check-in işlemlerimizin ardından Türk Hava Yollarının
TK 1816 sefer sayılı uçağı ile saat 18.35 de İstanbul'a hareket ediyoruz. Yerel saat ile 22.25 da İstanbul Atatürk Havalimanına
varış. Turumuzun sonu

Fiyatlar;
Tarih

2 Kişilik İÇ (IC) Kabinde
Kişibaşı

2 Kişilik DIŞ (EC)
Kabinde Kişibaşı

2 Kişilik BALKONLU (BC)
Kabinde Kişibaşı

14.09

1.499.- Eur

1.799.- Eur

2.099.- Eur

25.09

1.399.- Eur

1.729.- Eur

1.999.- Eur

06.10

1.249.- Eur

1.499.- Eur

1.779.- Eur

28.10

1.199.- Eur

1.399.- Eur

1.699.- Eur

8.11

1.099.- Eur

1.299.- Eur

1.579.- Eur

19.11

999.- Eur

1.199.- Eur

1.499.- Eur

ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER
* Türk Havayolları ile İstanbul Atatürk - Nice - İstanbul Atatürk arası ekonomi sınıf uçak bileti
* Havaalanı-Liman- Havaalanı Transferler
* Havaalanı ve Liman Vergileri (Kişi başı 490.- EUR)
* Costa Pacifica Gemisinde 11 gece 12 gün tam pansiyon konaklama.
* Türkçe Tur Liderliği Hizmeti (Grup 25 kişi olduğu taktirde)
* Gemideki sabah, öğle, akşam yemekleri ve ikramları,
* Gemideki her gün ve gece için ayrıca düzenlenen eğlence, animasyon ve şovlar.
* Kaptanın hoş geldin partisi ve gala yemeği
* Seyahat Sigortası
ÜCRETE DÂHİL OLAMAYAN HİZMETLER
* Gemide alınacak bütün alkollü ve alkolsüz içecekler
* Gemi veya rehberiniz tarafından düzenlenen ekstra turlar

* Fiyatlara dâhil olarak belirtilen servislerin dışında kalan her türlü servis, harcama ve hizmetler (kurutemizleme,
doktor, telefon, internet, vs)
* Gemi personel servis ücreti
* Schengen vizesi. Yeşil pasaport sahiplerine vize gerekmemektedir.
* Yurtdışı çıkış fonu 15 TL

Vize: Program için çok girişli Schengen vizesi gerekmektedir. Yeşil pasaport sahiplerine vize gerekmemektedir.
İptal olan pasaportlardaki Schengen vizeleri geçerli değildir. Pasaportların en az 6 aylık geçerlilik süresi bulunmalıdır.
*Kara Turlarının içerikleri değişiklik gösterebilir.
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.

