23.12.2019

5* Celebrity Apex ile Kuşadası Dönüşlü Yunan Adaları 05 Ağustos 2020 - Tur
Broşürü

1.gün - İstanbul-Barselona
İstanbul- Barselona- İspanya arası Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile uçuş. Varışı takiben gemimize
transfer. Hareket: 17:00

2.gün - Denizde
Denizde

3.gün - Denizde
Denizde

4.gün - Hanya, Girit
Varış: 09:00 Hareket: 18:00

5.gün - Atina (Piraeus), Yunanistan
Varış: 06:00 Hareket: 18:00

6.gün - Mikonos, Yunanistan
Varış: 07:00 Hareket: 19:00

7.gün - Kuşadası, Türkiye
Kuşadası, Türkiye. Varış: 08:00
Fiyatlara Dahil Olan Hizmetler
Türk Hava Yolları ile Barselona - İstanbul ve ya Barselona – Sabiha Gökçen arası ekonomi sınıfı uçak
bileti
Havalimanı ve liman vergileri 4,900 TL
Havalimanı - liman arasındaki transferler
5 Yıldızlı Celebrity Apex gemimizde 6 gece 7 gün tam pansiyon (tüm yiyecekler dahil-Specialty
Restaurant giriş ücretleri hariç ) konaklama
Gemide düzenlenen animasyon ve aktiviteler
Türkçe Rehberlik Hizmetleri
Fiyatlara Dahil Olmayan Hizmetler
Limanlarda düzenlenen ekstra geziler
Schengen Vizesi (Çok girişli)
Yurtdışı çıkış harcı
Gemideki kapağı kapalı içecekler
Kişisel Harcamalar
Bahşişler Kişi başı 87 $ (gemide ödenir)
Seyahat, sağlık ve iptal sigortası ( 70 yaş ve üstü sürprim uygulanır.)
Uçuş Detayları
05 Ağustos 2020 TK1835 Sabiha Gökçen - Barselona 09:30 (Hareket) – 12:20 (Varış)
Celebrity Apex ile İlgili Önemli Bilgiler
Celebrity Edge serisinin ikinci gemisi Celebrity Apex; en son teknoloji ile bezenmiş olup %30 daha
büyük, birbirinden şık süit odaları ve şık ortak kullanım alanları ile modern lüksü otel tatilinden çok farklı bir
noktaya taşımaktadır.
Balkonlu kabinde seyahat etmeyi seviyorsanız, yeni Infinite Verandalar size devrim yaratacak deneyimler

ve unutulmaz anılar yaratma fırsatı sunacak. Yepyeni Edge sınıfı deneyimi ve daha fazlası için Celebrity
Apex!
Suya İndirilme Tarihi : Nisan 2020
Planlanan İlk Program Tarihi : 01 Nisan 2020
Kat Sayısı : 16
Personel : 1320
Magic Carpet; Dünyanın deniz seviyesinden 13 kat yüksekliğe ulaşan ilk konsollu, hareketli platformudur,
böylece okyanus üzerinde yükselerek nefes kesen manzaraların tadını çıkarabilirsiniz. Magic Carpet,
rahat oturma yerleri, dolu bir bar ve canlı müzik performansları ile yenilikçi ve ziyaret ettiği her güvertede
heyecan verici farklı bir deneyim sunar.
Benzersiz bir ambiyans sunan The Retreat’teki zarif ve şık geniş salon, jakuzili havuz, 7/24 hizmet veren
lounge ve Michelin yıldızlı şeflerin hazırladığı menülerin sunulduğu restoran ile konforu ve lüksü sonuna
kadar yaşayacaksınız. İç mekan ve dış mekan yaşamı arasındaki sınırları bulanıklaştıran dönüşümsel
mekanlarda gevşeyeceksiniz.
Magic Carpet’da okyanusun üzerinde yükselirken kendinizi en iyi manzaralar için hazırlayın! İçimizdeki
çocuğu uyandırmak için tasarlanan Rooftop Garden ise, gece gündüz beklenmedik zevklerle dolu!
Celebrity Apex, birbirinden eşsiz rotalarıyla Nisan 2020’de hizmetinize hazır olacak. İlk yolculara özel
kampanyalı fiyat fırsatını kaçırmamak için bizim ile iletişime geçin.
Eden; gemide yer alan tüm misafirlerimizin ortak kullanımına açık olan lounge alanlarından biridir, günün
her saatinde farklı gösteri ve showların yer aldığı , farklı dekorasyon ve dizaynı ile öne çıkan alanlardandır.
Infinite Veranda; Bir tuşa dokunarak verandaya dönüşen ve suyun kenarına giden odalar, en son tasarım
ve teknolojiye sahiptir. Bu yeni ve inanılmaz Infinite Verandas, iç ve dış yaşam alanı arasındaki sınırları
bulanıklaştırır, hatta siler. Bu mükemmel yenilik, istediğiniz zaman denize açık hava erişimi sağlar. Rahat
odalar, büyük banyolar ve Cashmere Yatak özelliği taşıyan eXhale yataklar ile lüks ve konforlu bir seyahat
deneyimi yaşayacaksınız!
Rooftop Garden; Çocuk oyun alanlarından esinlenerek tasarlanan yaşayan bir kentsel oyun alanı olan
Rooftop Garden, yavaşlamak, dolaşmak ve hayal kurmak için mükemmel, canlı ve ferah bir ortam! Ağaç
heykellerinden size gelen canlı müzik performanslarının ritmiyle dinlenin. Arkadaşlarınızla dev satranç
oyununda eğlenin. Yiyecek ve film etkileşimli bir birleşim için A Taste of Film'de bir film izleyin. Canlı bir
grup en sevdiğiniz şarkıları çalarken gece boyunca dans edin.
Edge Villa;950 metrekarelik iki katlı lüks Edge Villas, Celebrity Edge'deki bir diğer yeni süit kategorisi ve
filodaki türünün ilk örneğidir. Artı bir yatak odası ve iki banyodan oluşur, 4 kişiye kadar konaklama imkanı
sunar. Edge Villas terasa bakan 3 metre derinliğindeki bir dalma havuzu ile benzersiz bir tasarıma
sahiptir, okyanusu davet eden açık ve havadar bir ortam sağlar, iç ve dış yaşamı harmanlar. Ayrıca özel
açık hava terasları sunmakla kalmaz, aynı zamanda Suite Class misafirleri için özel bir alan olan The
Retreat'e doğrudan erişime sahiptir. The Retreat Sundeck ve The Retreat Pool and Bar'da eğlenebilir ya
da okyanus kıyısındaki özel villanızda muhteşem manzaralar eşliğinde denizin üzerinde olmanın keyfini
çıkarabilirsiniz.

Dış Kabin (05 - 11 Ağustos 2020)
Oda Tipi
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Tam Pansiyon

Kişi Başı Fiyat
12900,00 TRY

İç Kabin (05 - 11 Ağustos 2020)
Oda Tipi
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Tam Pansiyon

Kişi Başı Fiyat
11900,00 TRY

Okyanus Manzaralı Balkonlu (05 - 11 Ağustos 2020)
Oda Tipi
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
14900,00 TRY

Tam Pansiyon

