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

Johann Strauss Neh r Gem s le Romant k Ren Nehr
05 Haz ran 2019 Şeker Bayramı

999,00 EUR
6.004,29 TL

05.06.2019'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
1. Gün İstanbul - Basel,İsv çre
İstanbul Atatürk Haval manı Dış Hatlar, Türk Havayolları kontuarı önünde saat 06:00’da buluşma. Check- n ve
pasaport şlemler n n ardından TK 1923 no’lu sefer le 08:15’ de Basel’e uçuş. Yerel saat le 10:25’de varış. Pasaport ve
gümrük şlemler n n ardından b z bekleyen aracımız le Basel l manındak gem m ze transfer. Öğleden sonra
d leyenler rehberler n n düzenleyeceğ ekstra tura katılab l rler. Gem m z saat 18.00’de Ren Nehr 'n n kuzey ne doğru
dem r alacaktır.

2. Gün Bre sach, İsv çre & Strasbourg, Fransa
Geceyarısından sonra Bre sach’a varan gem m z, gecey burada geç recek. Sabah kahvaltıdan sonra ekstra tura
katılacak yolcularımız ayrıldıktan sonra saat 09.00’da hareket edecekt r. Saat 17.00’de Strasbourg’a varacak olan
gem 23.00 g b l mandan Speyer’e doğru hareket edecekt r. *Ekstra Colmar & Alsace & Strasbourg turu; Tüm gün
sürecek olan turumuzda öncel kle Colmar şeh r turu yapacağız. Şeh r yarı ahşap evler , “L ttle Ven ce” bölges ve
k l seler yle ünlüdür. Alsace şarap bölges nde key fl b r yolculuk sonrası büyüley c Strasbourg z yaret ed lecekt r.
Serbest zamanın ardından akşam yemeğ ç n Strasbourg’a dem rlem ş olan gem m ze dönüyoruz.

3. Gün Speyer & Mannhe m, Almanya
Sabah saat 07.00’de mparatorların şehr Speyer’e varıyoruz. Saat 12.00 g b Speyer l manından ayrılıp Mannhe m’e
doğru yol alıyoruz. Gem m z saat 14.00’de varacağı Mannhe m’da geceyarısına kadar dem rl kalacaktır. *Ekstra
Speyer şeh r yürüyüş turu; Bu tur sırasında Esk Şeh r ve Speyer Katedral z yaret ed lecekt r. 1981 tar h nden t baren
Unesco Dünya M rası L stes ’ndek katedral, dünyadak korunmuş en büyük Romanesk k l se b nasıdır. *Ekstra
He delberg turu; He delberg kales n de z yaret edeceğ m z bu turda, Almanya’nın en güzel şeh rler nden b r olan
He delberg’ görme fırsatı bulacağız. Esk şeh r, Alman romant zm n n b r özet d r. Gez n n ardından şeh rde serbest
zamanımız olacak.

4. Gün Rüdeshe m & Koblenz, Almanya
Sabah 08.00’de Unesco Dünya M rası’na dah l olan aynı zamanda güzel Drosselgasse yoluyla ünlü, ş r n, şarap üret c
kasaba Rüdeshe m’a varıyoruz. Saat 12.00’de Rüdeshe m’den ayrılıyoruz ve Ren nehr n n ortalarında sey r
hal ndeyken, ünlü Loreley Geç d ’nden panoram k olarak geç yoruz. Moselle ve Ren nehr n n b rleşt ğ yerde bulunan
Koblenz’e saat 15.30’da varış. Gem m z bu gece Koblenz l manında dem rl olacak. *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. *Ekstra Koblenz yürüyüş turu; Esk şeh rde yürüyüş
turu.

5. Gün Köln, Almanya
Sabah Koblenz’den hareket ed yoruz. Öğleden sonra 15:00’de vardığımız Köln’den akşam 21.00 ‘de ayrılıyoruz.
*Ekstra Köln turu; Panoram k olarak yapacağımız tanıtım turunun ardından turumuza Esk şeh rdek yürüyüş le
devam ed yoruz. Tur sırasında göreceğ n z Köln katedral , Unesco Dünya M rası L stes nded r, Almanya’da en çok
z yaret ed len ve Dünyadak en büyük 3.katedrald r.

6. Gün Arnhe(https://www.setur.com.tr)
m, Hollanda
Sabah 08.00 g b geld ğ m z Arnhe m’da bütün gün dem rl kalacağız. Gece 24.00’de gem m z Amsterdam’a doğru
hareket edecekt r. *Ekstra Rotterdam & Del turu; tüm gün sürecek bu turda Hollanda’nın en tar h ve kültürel
şeh rler nden Del ve Dünyanın en büyük l manlarından b r s ne sah p t caret merkezler nden Rotterdam
gez lecekt r.

7. Gün Amsterdam, Hollanda
Öğlen saatler nde Amsterdam’a varacak olan gem m z gecey burda dem rl geç recekt r. *Ekstra Amsterdam Şeh r &
Kanal turu. *Ekstra Amsterdam gece turu

8. Gün Amsterdam - İstanbul
Sabah gem de alınacak kahvaltıdan sonra Amsterdam Haval manı'na transfer. Burada yapılacak pasaport ve gümrük
şlemler n n ardından TK 1954 no’lu sefer le saat 19:15’de İstanbul Atatürk Haval manına uçuş. Saat 23:45 ’de varış ve
turumuzun sonu. *Ekstra Volendam turu

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 Atatürk – Basel / Amsterdam - 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
05 Haziran TK1923 Atatürk 08:15 kalkış , 10:25 Basel varış
12 Haziran TK1954 Amsterdam 19:15 kalkış , 23:45 varış

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
(https://www.setur.com.tr)
olup, gereken durumlarda değişiklik yapılabilir veya tamamen kaldırılabilir.
Nehirlerde meydana gelebilecek nehir su seviyesinin yükselmesi veya azalması gibi doğal afet
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.
•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
05.06.2019
12.12.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

999,00 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 Dış Kab n (Rh ne Deck)
Ç
Tar h
05.06.2019
12.12.2019

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 Panorama Dış Kab n(Rh ne Deck Deluxe)

Tar h
05.06.2019
12.12.2019

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

1.399,00 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
05.06.2019
12.12.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.599,00 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 Kab n (Danube Deck Su te)
Ç
Tar h
05.06.2019
12.12.2019

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

ÜLKELER
Almanya

İsviçre

Fransa

Hollanda

LİMANLAR
Köln

Koblenz

Rüdesheim

Strazburg

Amsterdam

Basel

Speyer

Mannheim

Breisach

Arnheim

