İSTANBUL’DAN
BİNİŞ!

5*ISLAND PRINCESS ile İSTANBUL BİNİŞLİ AKDENİZ
İstanbul - Mykonos – Atina - Napoli(Capri / Sorrento)- Livorno(Pisa/Floransa)
Civitavecchia (Roma)– Toulon (Aix en Provence) - Barcelona
01. Gün
İSTANBUL
Karaköy Salı Pazarı limanında Golden Bay Tour görevlileri ile saat 12.00’de buluşma. Check-in, pasaport ve
gümrük kontrollerinden sonra Princess Cruises’ın en son suya inmiş olan gemisi Royal Princess’ı keşfetmeniz
için serbest zaman… Gemimiz saat 18.00’de limandan ayrılacak. Akşam yemeği ve geceleme gemide. Akşam
yemeğinizi ana restoranda adınıza ayrılmış olan masalarda alacaksınız.
02. Gün
MYKONOS (YUNANİSTAN)
Gemimiz sabah 13.00’de Yunanistan’ın dünyaca ünlü adalarından birisi olan Mykonos’a yanaşacak. Arzu
edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Mykonos ada turuna katılabilirler. Tur esnasında adanın
inanılmaz güzellikteki plajları, Pelikan Pedrosu ve Küçük Venedik bölgeleri görülecek yerler arasında… Öğleden
sonra adanın plajlarını denemeniz için serbest zaman… Gemimiz saat 23.00’da adadan ayrılacak.
03. Gün
ATİNA (YUNANİSTAN)
Sabah 07.00’de gemimiz Atina limanına yanaşacaktır. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği
Panoramik Atina şehir turuna katılabilirler.Bu turda 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. Otobusle yapacagimiz bu
şehir turunun ardından serbest zamanımız olacaktır. Arzu eden konuklarimiz serbest zamanda Akropol Müze’yi
ziyaret edebilirler. Gemimiz Pire limanından 17:30 da ayrılacaktır.
04. Gün
DENİZ
Tam günün denizde geçeceği bugün içerisinde isteyenler sabahtan geminin günlük spor programından
faydalanabilir veya gemide yer alan diğer aktiviteler ile hoşça vakit geçirebilirler.
05. Gün
NAPOLİ (POMPEİİ & SORRENTO / CAPRİ)
Sabah 07.00’de gemimiz Napoli limanına yanaşacaktır. Burada arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak
düzenleyeceği Pompeii & Sorrento turuna katılabilirler. Bu turda Vezüv yanardağının gazabına uğramış,
zamanının en zengin kentlerinden olan Pompeii kentini ve tipik bir Akdeniz yerleşimi olan; doğal güzelliklerini,
sahilini çok beğeneceğiniz Sorrento’yu tanıyacaksınız. Turun ardından Napoli’ye dönüş. Vakit kalırsa Napoli’de
serbest zaman. Gemimiz limandan 17.00’da ayrılacak.
06. Gün
ROMA (CIVITAVECCHIA)
Sabah saat 07.00’de gemimizin Civitavecchia limanına yanaşmasını müteakip arzu edenler rehberlerinin ekstra
olarak düzenleyeceği Roma şehir turuna katılabilirler. Bu tur esnasında Vatican ve St.Pietro Katedrali,
Colleseum, Palatino kalıntıları, Aşk Çeşmesi, İspanyol Merdivenleri, Roma Formu, Cumhuriyet Meydanı,
Vittoriano Zafer Anıtı, Via Del Corso ve Via Nazionale Caddeleri görülecek yerler arasındadır. Turun ardından
gemimize dönüş, gemimiz limandan 19.00’de ayrılacak.
07. Gün
LİVORNO (FLORANSA/PISA)
Sabah 07.00’da geminin Livorno limanına yanaşmasını müteakip arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak
düzenleyeceği Floransa / Pisa şehir turu na katılabilirler. Tüm gün sürecek olan bu turumuzda Livorno
Merkez : Halaskargazi Caddesi Şenkal Apartmanı No:37 Kat 1 Harbiye İstanbul / Turkey
Tel : 00 90 212 232 88 00 Pbx. Fax : 00 90 212 232 13 09
Şubeler : Suadiye 216 463 40 00 / Ankara 312 466 18 22 / İzmir 232 463 59 29
Web : www.goldenbaycruises.com www.goldenbaytour.com Mail : cruise@goldenbaytour.com
www.twitter.com/goldenbaycruise www.facebook.com/goldenbaycruise

Limanı’nda bizi bekleyecek olan otobüsümüzle önce 20km uzaklıktaki Pisa Şehri’ne gidiyoruz. Şehrin Mucizeler
Tarlası ismindeki ünlü meydanında Duomo, Vaftizhane ve Eğik Kule’yi görüp kısa bir fotoğraf molasından sonra
otobüsümüzle Floransa’ya devam ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuktan sonra Floransa’ya
varıyoruz. Turumuza Michelangelo Tepesi’nden Floransa’ya kuşbakışı bakarak başlıyoruz. Daha sonra yürüyerek
yapacağımız şehir turunda göreceğimiz yerler arasında, Uffizi Galerisi, Vecchio Köprüsü, Sinyorlar Meydanı,
Duomo Katedrali ve Vaftizhanesi bulunuyor. Şehir turu sonrası verilecek yemek ve alışveriş molası sonrası
otobüsümüzle buluşup Livorno Limanı’na geri dönüyoruz. Gemimiz limandan 19.00’da ayrılacak.
08. Gün
TOULON
Sabah 07.00’da geminin Toulon limanına yanaşacaktır. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği
Marsilya & Aix en Provence turu na katılabilirler.. Gemimiz saat 16.00’de hareket edecektir. Geceleme gemide..
09. Gün
BARCELONA - İSTANBUL
Sabah saat 06.00’de Barcelona limanına varış. Kahvaltının ardından gemiden check-out ve Barcelona
havalimanına transferimiz olacak. Check-in ve pasaport işlemlerinden sonra THY nın TK1836 nolu seferi ile
13:25 de veya Pegasus Havayollarının PC 470 sefer sayılı uçuşu ile saat 14.05’de İstanbul’a hareket ve yerel
saatle 18.35’da varış. Turumuzun sonu…
TUR ÜCRETİ (Kişi Başı) Euro
İç Kabin
İç Kabin Single (Tek Kişi) Farkı
Kısıtlı Dış Kabin
K.Dış Kabin Single (Tek Kişi)Farkı
Balkonlu Kabin
Balkonlu Kabin Single (Tek Kişi) Farkı
Suit Kabin
3.Kişi
02-11 Yaş

26/05
1.249 €
999 €
1.499 €
1.149 €
1.799 €
1.349 €

19/06
1,499 €
1.149 €
1.599 €
1.249 €
1.899 €
1.449 €

13/07
1.499 €
1.149 €
1.599 €
1.249 €
1.899 €
1.499 €

06/08
1.499 €
1.149 €
1.599 €
1.249 €
1.899 €
1.499 €

30/08
1.649 €
1.149 €
1.599 €
1.249 €
1.899 €
1.499 €

23/09
1.649 €
1.149 €
1.599 €
1.249 €
1.899 €
1.499 €

SORUNUZ
SORUNUZ

İLAVE ÜCRETLER (Kişi Başı)
Liman Vergisi
430 €
430 €
430 €
430 €
430 €
430 €
Havalimanı Vergisi & Seyahat Sağlık
120 €
120 €
120 €
120 €
120 €
120 €
Sigortası
Gemi Bahşişleri
95 USD Bu tutar gemide nakit veya kredi kartıyla ödenir.
Vize
125 Euro
Önemli Not: Yukarıdaki fiyatlar bilgi amaçlı olup, satış anında güncel fiyat listesi ile kontrol edilmelidir.
FİYATLARIMIZA DÂHİL OLAN HİZMETLER
* THY veya Pegasus Havayolları ile Barcelona - İstanbul arası ekonomi sınıfı uçuş
* Gemide 7 gece tam pansiyon konaklama.
* Tüm transferler
* Tecrübeli rehberlik hizmeti (Grup 20 kişi olduğu taktirde)
FİYATLARIMIZA DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER
* Gemideki tüm alkollü ve bazı alkolsüz içecekler
* Kişisel harcamalar
* Gemi veya rehberiniz tarafından düzenlenecek ekstra turlar
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* Havalimanı ve Liman vergileri
* Geminin servis personeli bahşişleri
* Vize ücreti. (Schengen Vizesi)

ISLAND PRINCESS
Princess Cruise şirketinin büyük gemilerinden
birdir. 2010 yılında tamamen yenilenmiştir.
2000 yolcu kapasitelidir. Yaklaşık 540 balkonlu
kabini mevcuttur. 290 m. boyunda olan dev
gemi, , Casinosu , muhteşem gösterilerin
sergilendiği show salonu , disko ve barları ile
tam bir yüzer tatil köyü niteliğindedir. Bu
teknoloji harikası gemide tam pansiyon
konaklayacaksınız.
Ayrıca
içinde
spor
yapabileceğiniz gymnasium, masaj salonu ,
sauna ve güzellik salonu gibi aktivitelerin yer
aldığı bir çok bölüm geminizde mevcuttur.

NOTLAR VE BILMENIZ GEREKENLER;
*Programda belirtilen saatler THY & Pegasus Havayolları ve Princess Cruise şirketlerinden alınmıştır. Saatlerde
olabilecek herhangi bir değişiklikten Golden Bay Tour sorumlu değildir. Dolayısıyla herhangi bir saat
değişikliğinden ötürü Golden Bay Tour programın içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde oynama
yapabilir.
*Bu seyahate iştirak edebilmek için en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaporta ihtiyaç vardır.
*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. Kişi başına valiz hakkı ise 20 kg ile sınırlıdır.
*Gemi yolculuğu sırasında her erkek yolcu yanında mutlaka bir adet takım elbise, bayanlar da kesinlikle bir adet
gece elbisesi bulundurması formal geceler için gereklidir.
*Gemi seyahati esnasında alınacak tüm öğünlerde grubumuzun yemek alacağı restoran ve masalar daha önceden
belirlenmiş ve isimlere göre numaralandırılmış olacaktır. Dolayısıyla gemide alınacak ilk öğün yemekten son
öğün yemeğe kadar herkes daha önceden belirlenen yerlerde oturacaktır. Ancak arzu edenler yemeklerini
geminin başka restoranlarında da alma hakkına sahiptirler.
*Cep telefonlarınız seyahatiniz esnasında sistem farkından ötürü işlemeyecektir. Ancak cep telefonunuz ABD
standardında ve yurt dışı görüşmelere açık ise yanaşılan limanlarda kullanabilirsiniz. Özellikle gemi seyahatiniz
esnasında sizlere başkalarının telefon ile ulaşması son derece zordur. Geminin uydu sistemi ile görüşmeler
sağlanabilir ancak dakikası yaklaşık 17 USD civarındadır.(taxlar dahil). Dolayısıyla sizlere tavsiyemiz gemi
seyahati esnasında mümkün olduğunca telefon görüşmesi yapmamanızdır.
*Seyahatiniz esnasında yanınızda hem yazlık hem de kışlık eşyalar bulundurmanız gerekmektedir. Yanınıza
mutlaka bir yağmurluk, bir anorak, altı kalın lastik olan rahat yürüyebileceğiniz bir çift ayakkabı ile spor bir çift
ayakkabı almayı kesinlikle ihmal etmeyin.
*Seyahatiniz esnasında gemi bahşişleri kredi kartınızdan otomatik olarak bir defada tahsil edilecektir. Günlük
kişi başına yaklaşık 10,5 USD kadardır.
*Gemiye check-in esnasında istisnasız her yolcunun (çiftlerde sadece 1 kişi) kabin anahtarları alınırken gemi
resepsiyonuna kredi kartını ibraz etmesi gerekmektedir. Bu ibraz sonucunda her kredi kartından kişi başına 300
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USD’lik bir provizyon çekimi yapılacaktır. Bunun nedeni sizler gemiye check-in yaptıktan sonra seyir esnasında
gemi içinde yapacağınız harcamalar içindir. Gemi içindeki harcamalarınızı ise (içki, meşrubat veya alkollü
içecekler için)gemi resepsiyonu tarafından sizlere verilecek olan manyetik kartlar ile yapabileceksiniz. Gemide
alışveriş ve casino haricinde hiç bir yerde nakit para geçmemektedir.
*Gemiye içki sokmak kesinlikle yasaktır.
*Gemi seyahatimizin başlangıcında grubumuzun tüm valizleri için belirli renklerde valiz etiketleri tahsis
edilecektir. Bu etiketlerin eksiksiz doldurulması valizlerinizin kabinlerinize doğru olarak gelmesi açısından
önemlidir.
*Valizlerinizi geminin ilk kalkış gününde akşam geç vakte kadar kamaralarınıza gelmeyebilir. Bu yoğunluk ve
kalabalıktan kaynaklanan ve kesinlikle geminin sorumluluğunda olan bir durumdur. Onun için gemiye
bineceğiniz ilk gün elzem olan ihtiyaçlarınızı küçük bir el çantasına koyup yanınıza almanızda fayda vardır.
*Geminin uydu bağlantılı internet sisteminden faydalanabilirsiniz. Dakikası ortalama 1,5 USD civarındadır.
*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 da Golden Bay Tour sorumlu olmayacaktır.
*Gemi seyahatimizin sonunda ise valizlerinizi hazırlayarak bir gece önceden kabin kapılarınızın önüne
bırakmanız gerekmektedir.
*Vize alımları için en az 15 iş günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Lütfen programa katılımınızı buna göre
ayarlayınız.
*Dünyada ki petrol krizinden ötürü artan petrol fiyatları yüzünden tüm uluslar arası uçuş yapan IATA
statüsündeki havayolları ve gemi şirketleri bu artışları fuel surcharge adı altında yolcularından talep
etmektedir. Günden güne değişen petrol varil fiyatları maalesef siz sayın yolcularımıza zamlı olarak
yansıtılmaktadır. Havalimanı vergisi adı altında sizlerden tahsil edilen fuel surcharge adı altındaki fark
tamamen havayollarına ödenen net rakamlardan ibarettir. Bu konuda Golden Bay Tour un herhangi bir
kazancı söz konusu değildir. Havayolunun ve gemi şirketinin biletine gelecek vergi, sigorta vb artışlar aynı
oranda misafirlerimize yansıtılacaktır.
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