
 
 

 

1.Gün İstanbul Galataport(İstanbul) 

İstanbul Galataport Limanında rehberimizle buluşmamız sonrasında, gemi check in işlemleri 
ve kabinlere yerleşmenin ardından serbest zaman. Arzu edenler geminin açık ve kapalı 

havuzlarından, jakuzilerinden, güneşlenme alanlarından yararlanabilir, Onlarca barda icra 
edilecek değişik müzik ve eğlencelerden faydalanabilirler. Tüm gün değişik yemek 

alternatifleri de sizleri bekliyor. Gemimiz bu gece İstanbul’da demirliyor. Akşam yemeği ve 
geceleme gemimizde. 

Gemimiz gece saat 01:00’da İstanbul Galataport Limanı’ndan hareket ediyor. 

2.Gün İstanbul Galataport(İstanbul) – Denizde Seyir 

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.  

3.Gün Pire/Atina(Yunanistan) 

Gemimiz saat 08:00’de Pire/Atina limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltı sonrası 
alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman.Atinayla bütünleşmiş canlı ve büyük bir şehir 
olan Pire, Yunanistan’ın en büyük limanıdır. Eski Yunan Medeniyetlerinin en güçlü sembolü 

Pantheon, Akropolis`in üzerinde yer alır. Daha aşağıda tavernalar ve alışveriş merkezlerinin 
bulunduğu Plaka`da günün ve gecenin ritmini yakalamak mümkündür. Sabah kahvaltısının 

ardından kişisel aktiviteler ve alışveriş için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberleri 
tarafından düzenlenecek “Atina Şehir Turu ”na katılabilirler. Turumuza Pireden yaklaşık 45 
dk mesafede yer alan Atina’ya giderek başlıyoruz. Atina’ya varışımız ile birlikte panoramik 

Atina şehir turumuz esnasında; Acropol, Agora, Zeus Tapınağı, Parlamento Binası, Syntagma 
- Omonia Meydanları, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başbakanlık Konutu, Tarihi Olimpiyat 

Stadyumu, Panepistimiou Bulvarları, Ulusal Kütüphane ve Akademi üniversitesi görülecek 
yerler arasındadır. Şehir turunun ardından serbest zamanımız olacaktır.Geminin hareketi 
saat 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

4.Gün Denizde Seyir 

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. 

5.Gün Palermo(Sicilya) 

Gemimiz sabah saat 08.00’de Palermo limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası 

alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin 
düzenleyeceği “Palermo Turu” na katılabilirler. Sicilya’nın başkenti Palermo’ya varışın 

ardından şehri tanıtan bir tur yapacağız. Daha sonra Monreale Manastırı’nı ziyaret ediyoruz. 
Eski ve yeni ahitten sahnelerin betimlendiği toplam 6340 m2’lik mozaik bezemeyi görüyoruz. 
Daha sonra gemiye dönüş.Geminin hareket saati 16.00. Akşam yemeği ve geceleme 

gemide. 



 
 

 

6.Gün Civitavecchia(Roma) 

Gemimiz sabah saat 09.00’da Civitavecchia limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası 
alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin 

düzenleyeceği “Roma Şehir Turu” na katılabilirler Tam gün sürecek olan bu turumuzda 
Civitavecchia Limanı’nda 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 bekleneceğinden programda yer almamaktadır. Arzu edenler serbest zamanlarında 
gidebilirler. Kadınların omuzlarının ve dizkapağı altına kadar bacaklarının, bayların ise 
omuzlarının ve ayak bileklerine kadar bacaklarının kapalı olması şarttır. 

Geminin hareket saati 18.00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

7.Gün Cenova(İtalya) 

Gemimiz sabah saat 08.00’de Cenova limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası 
alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. Misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği 
“Cenova Şehir Turu” na katılabilirler. Cenevizlerden kalma bu tarihi şehir sizleri çok 

şaşırtacak. Muhteşem konaklar, sokaklar, meydanlar ve tarihi mekânlar içinde gezdikten 
sonra alışveriş için vaktimiz olacak. Tur sonrası otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 

8.Gün Cenova – Bergamo(İtalya) – Sabiha Gökçen Havalimanı 

Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından otel çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve bizi 

bekleyen özel aracımız ile Bergamo Havaalanına hareket ediyoruz. Pasaport ve check-in 
işlemlerinin ardından Pegasus Hava Yollarının PC1214 sefer sayılı uçuşu ile saat 17:15’de 

İstanbul’a hareket ediyoruz. Yerel saat ile 20:50’de Sabiha Gökçen Havalimanına varış. 
Turumuzun sonu. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KATEGORİ   24 Kasım 

İÇ KABİN 
Bella İç Kabin 699 € 

Fantastica İç Kabin 779 € 

DIŞ KABİN 
Bella Dış 879 € 

Fantastica Dış 929 € 

BALKONLU KABİN 

Bella Balkonlu 1,029 € 

Fantastica Balkonlu 1,129 € 

TEK KİŞİ FARKI 80% (vergiler dahil fiyat üzerinden) 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN   699 € 

3. VE 4. KİŞİ ÇOCUK (2-
17 YAŞ ARASI) 

  629 € 

3. VE 4. KİŞİ BEBEK (0-2 
YAŞA KADAR) 

YALNIZCA VERGİ ÖDER 

HAVALİMANI VE LİMAN 
VERGİLERİ (FİYATA 

DAHİLDİR) 
420 € 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 

• Pegasus Hava Yolları ile Bergamo – Sabiha Gökçen Havalimanı arası ekonomi sınıfı 
uçuşlar. 

• MSC Poesia gemisinde tercih edilen kabin kategorisinde 6 gece 7 gün tam pansiyon 
konaklama. 

• Genova’da 1 gece oda + kahvaltı konaklama 

• Havalimanı, Liman ve Şehir vergileri. 
• Havalimanı – Liman – Havalimanı transferleri. 

• Grubun min 30 pax ve üzeri olması durumunda Tecrübeli Türkçe Tur Liderliği Hizmeti. 
• Atina, Palermo, Roma, Cenova Şehir turları. 
• Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar. Otel konaklamalarında 

kahvaltılar. 
• Gemideki eğlence ve şovlar. 

• Fitness & Spor salonu kullanımı. 
• Zorunlu seyahat sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır). 

 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

• Servis ücretleri. Günlük kişi başı yaklaşık 12€ gemide ödenir. 

• Sağlık hizmetleri. / Kişisel Harcamalar. 
• Gemideki tüm içecekler. 

• İç hat bağlantı uçuşları. 
• Gerekli vize ücreti. 
• Yurtdışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine 

yatırabilirsiniz). 
• Seyahat güvence paketi (İptali kapsamaktadır.) (35€). 70 yaş ve üzeri misafirler için 

%100 surprim uygulanır. 


