4*MS JOHANNES BRAHMS NEHİR GEMİSİ İLE
RENKLİ NOEL PAZARLARI
Tüm kara turları ve Türk Hava Yolları uçuşları dahil PAKET PROGRAM

18 Aralık 2017 / 4 Gece – 5 Gün

Avrupa’da yeni yıl kutlamalarının en önemli unsurlarından biri de cıvıl cıvıl atmosfere sahip Noel
Pazarlarıdır. Işıl ışıl meydanlar, sevimli ahşap kulübeler, rengarenk sokak ve caddeler… İnsanı adeta
ortaçağ dönemine götüren bu pazarların masalsı atmosferini aşamak, buradaki kentleri ve aromatik
tatları keşfetmek için en iyi yol kuşkusuz Ren Nehri üzerindeki gemi yolculuğudur. Bu imkanı
sizlere Konforlu MS Johannes Brahms gemisi ile sunuyoruz.
1.GÜN

18 Aralık 2017

İSTANBUL– BASEL– STRASBOURG

Atatürk havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde saat 09:55’de TK1923 sayılı sefer ile Basel’e hareket. Yerel saat ile 11:15’de
varışta panoramik şehir turundan sonra özel otobüsle Strasbourg’a hareket. Varışta gemiye yerleşme. Hoş geldiniz kokteyli ile
karşılanma sonrası gemide akşam yemeği ve geceleme.

2.GÜN

19 Aralık 2017

STRASBOURG – WORMS

Gemide sabah kahvaltısından sonra Strasbourg şehir turu ve Colmar gezisi. Fransa’nın “Küçük Venediği” diye adlandırılan
Colmar Ortaçağ’dan beri en iyi korunmuş olan şehirdir. Kanallar üzerinde yapılmış olan ve gölgeleri suya yansıyan yarı ahşap
evleri, her tarafı çiçeklerle bezeli olan balkonları, yolları, köprüleri ve Rönesans dönemini yansıtan kiliseleri ile sizi kendisine
hayran bırakacaktır. Aynı zamanda bölgenin şarap merkezi olan Colmar’da güzel şarapları da tadabilirsiniz. Tur sonrası gemiye
dönüş. Akşam yemeği ve geceleme gemide.

3.GÜN

20 Aralık 2017

STRASBOURG – SPEYER – RUDESHEIM

Saat 02:00’de geminin hareketi. Gemide sabah kahvaltısı. Saat 09:00’da Speyer’e varış. Saat 09:30’da geminin hareketi.
Gemide öğle yemeğinden sonra Ren nehrinin tüm güzelliklerini seyrederek yol alacaksınız ve saat 20:00’de Rudesheim’a varış.
Siegfried mekanik Müzik müzesini gezdikten sonra gecenizi Alman tavernaların yeraldığı ünlü Drosselglasse sokağında eğlence
ile geçirebilirsiniz. Geceleme gemide.

4.GÜN

21 Aralık 2017

RUDESHEIM –MAINZ- MANHEIM

Sabah saat 07:00’de gemini hareketi. Gemide alınan sabah kahvaltısının ardından saat 10:00’da Mainz’a varış. Varışı takiben
Frankfurt şehir turu. Saat 15:30’da geminin hareketi. Gemide akşam yemeği. Saat 23:59’da Manheim’a varış. Gemide
geceleme.

5.GÜN

22 Aralık 2017

MANHEIM-STUTTGART- İSTANBUL

Gemide sabah kahvaltısından sonra 09:00’da gemiden ayrılış. Gemiden ayrıldıktan sonra Heidelberg şehir ve kale turu. Tur
sonrası Stuttgart’a transfer. Panoramik şehir turundan sonra havaalanına transfer ve saat 18:55’de TK1706 sayılı sefer ile
İstanbul’a hareket. Saat 00:05’de İstanbul’a varış ve gezimizin sonu.
ÖNEMLİ NOT:
Programda belirtilen saatler yaklaşık prensip saatleri olup nehir trafiği, liman yoğunluğu ve benzeri beklenmedik koşullara göre
değişiklik gösterebilir. Bu konu tamamen navigasyonun yapıldığı ülke sınırları içindeki suyolları trafik kontrolörlerinin yetkisindedir.

ÜCRETLER
KABİN KATEGORİLERİ
D Kategori Kabin
C Kategori Kabin
B Kategori Kabin
A Kategori Kabin

GÜVERTE
ANA
ANA
ÜST
ÜST

İKİ KİŞİLİK KABİNDE KİŞİ BAŞI
890 Euro
1040 Euro
1090 Euro
1190 Euro

TEK KİŞİLİK KABİN
Yok
1470Euro
1650 Euro
1770 Euro

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER:
 Türk Hava Yolları ile Istanbul –Basel/Stuttgart-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti
 Havaalanı, liman vergileri ve gemi hizmetleri (280 Euro)
 Gemide 4 gece 5 gün tam pansiyon konaklama
 Tüm kara turları
 Gemi personeline verilecek bahşişler
 Zengin Türk usulü açık büfe kahvaltı.
 Hoş geldin kokteyli
 Yemeklerde ücretsiz çay ve kahve ikramı
 Gemide beş çayı ikramı
 Gece yarısı snack servisi
 Gemide her akşam canlı müzik performansı
 Crew show
 Stuttgart panoramik şehir turu
 Tüm transferler
 Türkçe rehberlik hizmeti
 Türsab mesuliyet sigortası

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:
 Şahsi harcamalar
 Belirtilenler hariç isteğe bağlı müze ve katedral giriş ücretleri.
 Vize ( Schengen vize gerekli olup yeşil pasaportlara vize gerekmemektedir
 Gemide tüm alkollü ve alkolsüz içecekler
 Seyahat Sağlık Sigortası
 Yurt Dışı çıkış harcı
Paket Programlarda iptal koşulları
Geziye 120-90 gün kala

Toplam gezi tutarının %10'u

Geziye 89 - 51 gün kala

Toplam gezi tutarının %50'si

Geziye 50 - 30 gün kala

Toplam gezi tutarının %60'ı

Geziye 29 - 15 gün kala

Toplam gezi tutarının %75'İ

Geziye 14 - 00 gün kala

Toplam gezi tutarının %100'ü

Johannes Brahms nehir gemisi hakkında
82 metre uzunluğunda 80 misafir kapasiteli butik Johannes Brahms nehir gemisi yumuşak toprak tonlarına
sahip dinlenme alanı ve restoranı ile sanki zamanı olmayan bir manzara resminden fırlamış bir görünüm
sunmaktadır. Dinlenme alanındaki bar, günlük turunuzdan sonra günbatımını seyredeceğiniz ya da gece
yatmadan önce bir içki alabileceğiniz hoş bir köşedir. Güvertedeki şezlongunuza uzanın ve seyir boyunca
sürekli değişen manzaranın keyfine varın.
Uluslararası mutfağın sunulduğu restoranda, açık büfe kahvaltı, 3 çeşitli öğle menüsü ve 4 çeşitli akşam
menüsünü rahat bir atmosferde tadabilirsiniz.
Su seviyesinin üzerindeki kabinlerinizin pencereleri hem manzarayı seyredebilecek hem de odanıza ferahlık
sağlayacak kadar geniştir. Kabinleriniz; duş, WC, kasa, saç kurutma, TV, mini bar, özel kumandalı klima ve her
odada bulunan bir masa ve iki sandalyesi ile hem kullanışlı hem konforludur.
Kat Planı

