MEGA YELKENLİ GALİLEO İLE
YUNANİSTAN İNCİLERİ
Atina başlangıç ve bitişli
7 Gece - 8 Gün / Her Cuma çıkışlı
Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2017

Variety Cruises
Ege Adalarının harikalarını ortaya çıkaran heyecan verici bir keşif yolculuğunun yanı sıra, alışılagelmiş gemi
seyahati ile özel yatçılık arasındaki ahenkli dengeyi deneyimleyeceksiniz. 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 GALILEO
Geniş ve mükemmel bir iç tasarıma sahip, 48 metre uzunluğundaki klasik hatları olan motor yelkenli M/S
Galileo, 2016 yılında yenilenmiştir. Galileo daima motor gücüyle seyir yapmakta olup, yelkenleri hava
şartları ve güzergâh el verdiği ölçüde kullanılmaktadır.

Gemide Yaşam
Ana güverte üzerinde, ahşap ve deri işçiliğini ağırlıklı olduğu sıcak ve şık yemek salonuna açılan, içinde
Amerikan Barı da olan bir dinlenme alanı bulunmaktadır. Galileo’daki misafirler en çok, aynı zamanda açık
bir barı olan üstü kapalı güverte alanı ile geminin şezlonglarla donatılmış güneşlenme güvertesinin keyfini
çıkarmaktadırlar.

Kabinler
M/S Galileo’nun kenarlardaki 25 misafir kabini tamamında büyük pencere ve lombozlar olacak şekilde Alt
ve Üst Güvertede konuşlanmıştır. Şık bir şekilde dekore edilen bu kabinlerde, çift yatak ya da iki kişilik
yataklarla ebeveyn banyosu bulunmaktadır. Kabinlerin tamamı klima sistemine sahip bulunmakta olup
eşyalarınız için depolama alanı ve size özel bir müzik sistemi sunmaktadır.
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Gün

1

Liman
Athens - Marina Zeas,
Yunanistan

Öğleden sonra 14:00 ile 15:00 sularında gemiye biniş. Keyifli bir karşılama içkisi beraberinde
mürettebat ve birlikte seyahat yapılacak yolcularla tanışma.

Poros,
Yunanistan

Poliegos’a gitmeden önce 3 saatlik kısa bir ziyaret için Poros’a doğru yola çıkıyoruz. Geceyi
denizde geçiriyoruz.

Poliegos,
Yunanistan

Sabah saatlerinde, muhteşem plajlarıyla bilinen ufak bir ada olan Poliegos’a varıyoruz. Sabah
yüzüşü için duruyoruz ve sonrasında güverte üzerinde barbekü partisinde öğle yemeğimize
geçiyoruz.

Folegandros,
Yunanistan

Öğleden sonra, Ege Denizi’nin en muhteşem ve en az bilinen adalarından biri olan Folegandros’a
doğru harekete geçiyoruz. Şehrin üst kısımlarında yürüyüş yapıyor ve akşam yemeği için
geleneksel Yunan tavernalarının birine uğruyoruz.

2

3

4

5

Program

Santorini,
Yunanistan

Sabah saatlerinde eşsiz başkenti Fira’yı keşfetmek üzere Santorini’ye varıyoruz (zaman zaman
demirdeyiz). İsteğe bağlı olarak Akrotiti kazılarında kısa bir gezinti ve Büyük volkanik çöküntünün
de içinde bulunduğu nefes kesici manzarasıyla bilinen ufak ve bir o kadar da muhteşem Oia
köyünü de kapsayacak şekilde civar köylerin ziyaret edilmesi. Geceyi Santorini’de geçiriyoruz.

Antiparos,
Yunanistan

Sabah saatlerinde, büyüleyici Antiparos koyunda vereceğimiz yüzme molasının keyfini çıkarıyoruz.

Paros,
Yunanistan

Öğleden önce Paros’a varıyoruz. Parikia ve ilginç Naoussa köyünü ziyaret ediyoruz. Gece eğlence
zamanı! Ünlü Yunan Gecemizde dans becerilerinizi gösterme vakti! Geceyi Paros’ta geçiriyoruz.

Delos,
Yunanistan

Sabah saatlerinde, isteğe bağlı olarak, antik çağların en kutsal adası olan, Delos’un benzersiz
arkeolojik yerleşim alanlarına tur düzenliyoruz.

Mikonos,
Yunanistan

Daha sonra, Mikonos Limanına girmeden önce, Mikonos’un muhteşem koylarından birinde durup
denize giriyoruz. Jet sosyetenin adası Mikonos, onu keşfetmenizi bekliyor, unutmayın gece daha
yeni başladı! Geceyi Mikonos’ta geçiriyoruz.

6

Syros,
Yunanistan

7

Kythnos- Marina Zea,
Atina ,
Yunanistan

8

Atina-Marina Zea,
Yunanistan

Sabah yüzme molamızın ardından, mükemmel kumsalının tadını çıkarabileceğiniz ve şehirde
gezintiler yapıp binaların muhteşem mimarisinin hayran kalacağınız bir yer olan Kiklad (Cyclades)
Adalarının başkenti Syros’a varıyoruz. Geceyi Syros’ta geçiriyoruz.
Sabah saatlerinde, Kolones koyunda yüzmenin keyfini çıkaracağınız Kythnos’a varıyoruz daha
sonra akşamüzeri Cape Sounion üzerinden Poseidon Tapınağı’na gideceğimiz yer olan Marina
Zea’ya doğru yola çıkıyoruz. Geceyi Marina Zea’da geçiriyoruz.
Kahvaltıdan sonra gemiden ayrılıyoruz.
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HAREKET TARİHLERİ:
Nisan 21*, 28*
5, 12, 26 Mayıs - 9, 16, 23, 30 Haziran
7, 14, 21, 28 Temmuz - 4, 11, 18, 25 Ağustos
Eylül 1, 22, 29 - Ekim 6, 13 2017
*%10 indirim uygulanır

Kabin Kategorileri
Kategori C
Alt Güverte, İki Yataklı ya da Çift Kişilik Yataklı Kabinler
Kategori B
Alt Güverte, İki Yataklı ya da Çift Kişilik Yataklı Kabinler
Kategori A
Üst Güverte İki Yataklı ya da Çift Kişilik Yataklı Kabinler
A Kategorisinde 3.Kişi Ücretleri

İki Kişilik Kabinde
Kişi Başı

Tek kişi
Konaklama

1490 €

2235 €

1835 €

2750 €

2280 €

4000 €
1595 €

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

1140 €

A Kategorisinde, 2 yetişkinle birlikte üçlü kabinde 10-16 yaş arası çocuk

1485 €

Liman Vergileri

245 €

Dahil olan hizmetler :






Mega Yelkenli Galileo’da 7 gece 8 gün yarım pansiyon konaklama
Yarım pansiyon: Karşılama Kokteyli, Yunan Gecesi, Barbekü keyfi (havalar müsaade ettiği
nispette) ve Kaptan’ın yemeği dahil olmak üzere açık büfe kahvaltı ve günlük bir ana öğün.
Gün içinde ücretsiz filtre kahve, çay ve içme suyu.
Balıkçılık ve snorkel ekipmanlarının kullanımı
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri (Grup kişi sayısı 20 ‘yi aştığı takdirde)

Dahil olmayanlar:








İstanbul – Atina – İstanbul arası uçak bileti
Liman vergileri, seyahat sigortası
İçecekler (yukarıda bahsedilenler hariç)
Adalardaki kıyı turları veya diğer kara etkinlikleri
Personel bahşişleri
Kişisel masraflar
Schengen vize ücreti



Wi-fi (ücrete tabidir)

