MOTOR YELKENLİ PANORAMA ile
ADRİYATİK DESTANI
Dubrovnik başlangıç ve bitişli
7 Gece – 8 Gün
Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 / Her pazar çıkışlı

Variety Cruises
İyonya ve Adriyatik Denizinin harikalarını ortaya çıkaran heyecan verici bir keşif yolculuğunun yanı sıra, alışılagelmiş
gemi seyahati ile özel yatçılık arasındaki ahenkli dengeyi deneyimleyeceksiniz. Adriyatik ve İyonya Denizlerinin doğal
ve tarihi hazinelerini keşfedeceksiniz. Hırvatistan, Arnavutluk, Karadağ ve Yunanistan olmak üzere 4 ülkeyi ziyaret
edecek ve aynı zamanda Korcula Adası, Kotor Körfezi fiyordları ya da Korfu gibi birbirinden farklı pek çok yeri görmek
imkanı bulacaksınız. Her gün yeni bir liman, sizi serinletecek kristal mavisi sularıyla gizli bir koy, sizi hayrete
düşürecek şekilde antik dönem sayfalarına bir bakış ve ilginizi çekecek zengin kültürel farklılıklar keşfedeceksiniz.

Motor Yelkenli Panorama
PANORAMA, 1993 yılında deniz indirilmiş olup, 2001, 2008 ve 2014 yıllarında yenilenmiştir. Bu teknoloji harikası
yelkenli gemi, birkaç kez Atlantik Okyanusunu geçmiş, Seyşellerden Monte Carlo’ya, Karadeniz’den Küba’ya kadar
seyirler yapmış olup yolcularına en yüksek seviyede konfor ve güvenlik sunmaktadır.

Gemide Yaşam
Gün içerisinde, gemideki etkinlikler 2 ayrı bar bölümü ve güneşlenme güvertesi dahil olmak üzere açık alanlarda
yapılmaktadır. Akşamları geminin iki ayrı dinlenme salonunda ya da kütüphanesinde dinlenebilir ve piyano eşliğinde
müziğinizi dinlerken içkinizi yudumlayabilirsiniz. PANORAMA’nın arka kısmındaki yüzme platformu, hava şartları ve
demirleme koşullarının el verdiği ölçüde yüzmenize imkan sağlamaktadır.

Kabinler
PANORAMA’nın kabinleri, 3 güverte üzerinde konuşlanmış olup, ahşap mobilyalar ve hafif kumaşlarla dekore
edilmiştir. Alt güvertedeki kabinlerde lombozlar bulunmakla birlikte, Üst ve ana güvertedeki kabinlerde pencereler
bulunmaktadır. Tüm konfora sahip banyolar mermer kaplıdır. Tüm kabinlerde klima, TV ünitesi, telefon (dahili
kullanım için), saç kurutma makinesi, mini buzdolabı, merkezi müzik sistemi, genel anons devresi ve kasa
bulunmaktadır.
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Gün

7

8

Liman

1

DUBROVNIK,
HIRAVTISTAN

2

DUBROVNIKKORKULA ADASI,
HIRVATISTAN

3

BAR,
KARADAĞ

4

PAXOS,
YUNANİSTAN

5

PAXOS, KORFU,
YUNANİSTAN

6

KORFU,
YUNANİSTAN –
SARANDA,
ARNAVUTLUK

Program
Öğleden sonra saat 3 ila 4 sularında gemiye giriş. Karşılama yemeği. Geceyi limanda geçiriyoruz.
Sabah erken saatte, Hırvatistan, Corcula’ya doğru yola çıkıyoruz. Öğleden sonra Korcula limanına
varmadan önce, Korcula* yakınında, sabah yüzme molasının keyfini çıkarıyoruz. Öğleden sonra isteğe
bağlı olarak, Korcula şehrindeki bir tura ya da LUNBARDA köyünde şarap tadımına katılıyoruz. Gece
boyunca Karadağ, Bar’a doğru seyir halindeyiz.
Öğle saatlerinde, Karadağ’ın ufak kıyı kasabası Bar’a varıyoruz ve sabah yüzme molasının keyfini
çıkarıyoruz. Öğleden sonra isteğe bağlı olarak bir müze şehri olan Eski Budva ve Cetinje’ye doğru bir
tura katılıyoruz. Budva’nın engin kültürel mirasını ve Venedik mimarisini keşfediyoruz. Gece boyunca
Yunanistan, Paxos’a doğru seyir halindeyiz
Gümrük için kısa bir süre Korfu’da duruyoruz ve daha sonra Paxos’a doğru yola deva ediyoruz. Yakında
bir koyda yüzme molası veriyoruz ve gemiden öğlen yemeğinde Barbekü yapıyoruz. Öğleden sonra
Paxos’un benzersiz limanına varıyoruz. Geceyi limanda geçiriyoruz.
Sabah erken saatlerde İyonya Adalarının Büyük Hanımefendisi ve Yunanistan’ın en yeşil adası Corfu’ya
doğru yola çıkıyoruz. Tün gün boyunca, Korfu’nun imparatorluk zamanındaki geçmişini, UNESCO
tarafından dünya mirası yerleşim yeri olan ilan edilen etkileyici tarihi merkezini keşfetmek için isteğe
bağlı turlara katılıyoruz ya da yemyeşil Corfiot kırsal bölgesinde ve yüksek tepelerdeki eski köylerde
bir manzara turu yapıyoruz. Geceyi limanda geçiriyoruz.
Sabah erken saatlerde, Arnavutluk kıyı şeridindeki en çekici yalılarıyla övünen, büyüleyici Saranda
şehrine doğru yola çıkıyoruz. Arkeolojik bir yerleşim yeri olan Butrint yakınlarındaki isteğe bağlı turlara
katılabilirsiniz. Öğleden sonra, Karadağ, Kotor’a
doğru yola çıkıyoruz.

KOTOR,
KARADAĞ

Sabah erken saatlerde, Akdeniz’in en doğal fiyordu olan Kotor Körfezi’nde seyrediyoruz. Körfezde
denize girebilir ya da çok iyi korunmuş ve sağlamlaştırılmış ortaçağdan kalma Eski Şehre düzenlenen
isteğe bağlı turlara katılabilirsiniz.
Geceyi limanda geçiriyoruz

KOTOR
KARADAĞ –
DUBROVNIK
HIRVATİSTAN

Sabah saatlerinde Dubrovnik’e doğru hareket ediyoruz. 09:00 gibi Dubrovnik’e varıyoruz – gemiden
ayrılış

* HIRVATİSTAN VE KARADAĞ’DAKİ YÜZME MOLALARI YEREL MAKAMLARIN İZNİNE TABİDİR.
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HAREKET TARİHLERİ:
11,18,25 Haziran 2017
02 , 09 , 16 , 23, 30 Temmuz 2017
06 , 13 , 20 , 27 Ağustos 2017
03 , 10 , 17 Eylül 2017
KABİN KATEGORİLERİ
Kategori C
Alt Güverte, İki Yataklı ya da Çift Kişilik Yataklı Kabinler
Kategori B
Alt Güverte, İki Yataklı Kabinler
Kategori A
Ana ya da Üst Güverte, Çift kişilik ya da iki kişilik yataklı kabinler

İki Kişilik
Kabinde Kişi
Başı
1420 €

B Kategorisinde, 2 yetişkinle birlikte üçlü kabinde 10-16 yaş arası çocuk
Liman Vergileri
Dahil olan hizmetler
Mega Yelkenli PANAROMA ‘da 7 Gece 8 Gün tam pansiyon konaklama
Tam pansiyon: Karşılama Kokteyli, Yunan Gecesi, Barbekü keyfi (havalar müsaade ettiği nispette) ve
Kaptan’ın yemeği dahil olmak üzere açık büfe kahvaltı ve günlük iki ana öğün.
Gün içinde ücretsiz filtre kahve, çay ve maden suyu.
Balıkçılık ve snorkel ekipmanlarının kullanımı
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri ( Grup kişi sayısı 20’yi aştığı takdirde)

Dahil olmayanlar:
•
•
•
•
•
•

Liman vergileri, seyahat sigortası
İçecekler (yukarıda bahsedilenler hariç)
Adalardaki kıyı turları veya diğer kara etkinlikleri
Personel bahşişleri
Kişisel masraflar
Wi-fi (ücrete tabidir)

2390 €

2010 €

B Kategorisinde, 2 yetişkinle birlikte üçlü kabinde 7-10 yaş arası çocuk

•
•
•

2130 €

1595 €

B Kategorisinde 3.Kişi Ücretleri

•
•

Tek kişi
Konaklama

3515 €
1115 €
800 €
1035 €
290 €

