
 
 

 
 
 
 

AQUAMARINE İLE YUNAN ADALARI 2011 
4 Gece - 5 Gün  

Her Salı Kuşadası Hareket 
‘’2. kişi % 50 indirimli’’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GÜN   LİMAN                      VARIŞ    HAREKET  
01. GÜN  KUŞADASI             12:00    
01. GÜN    PATMOS *        (Yunanistan)   16:00  21:00  
02. GÜN    RODOS           (Yunanistan)   07:00  18:00    
03. GÜN  GİRİT             (Yunanistan)   07:00  11:30    
03. GÜN   SANTORİNİ*     (Yunanistan)   16:30  21:00    
04. GÜN     PİRE             (Yunanistan)   07:00  11:00  
04. GÜN     MİKONOS*      (Yunanistan)   18:00  23:00    
05. GÜN  KUŞADASI           07:00   
* Tender bot ile ulaşım  
 
 

FİYATLANDIRMA KABİNDE KİŞİ BAŞI VE KATEGORİLERE GÖRE EURO BAZINDA BELİRTİLMİŞTİR. 
 

DÜŞÜK SEZON TARİHLERİ 
15, 22, 29 Mart  
05, 12 Nisan 

03 Mayıs  
 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER: 
* Aqumarine Gemisinde 4 Gece - 5 Gün Konaklama, 
* Gemideki Sabah, Öğlen Ve Akşam Yemekleri 
* Beş Çayı Servisi 
* Gece Yarısı İkramı 
* Gemideki Tüm Eğlence Ve Aktiviteler 
* Türkçe Rehberlik Hizmetleri (En Az 20 Kişi Olması 
Durumunda Bu Hizmet Verilecektir.) 
 
Fiyatlarımıza Dahil Olmayan Hizmetler: 
* Gemideki Tüm Alkollü Ve Alkolsüz İçecekler, 
* Kişisel Harcamalar (Telefon, Kuru Temizleme V.S), 
* Gemi Şirketi Veya Rehberiniz Tarafından Organize 
Edilecek Tüm Ekstra Turlar, 
* Yurt Dışı Çıkış Harcı 15 TL. 
* Liman Vergileri,(81 Euro) 
* Bahşişler,  (Günlük 8 Euro) 
* Seyahat Sigortası (20 Euro, 70 Yaşa Kadar) 
* Vize Bedeli 115 Euro 
* Adalarda Kullanılan Shuttle Ve Teleferik Ücretleri 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
*XEO ( Görüşü Kısıtlı Kabinlerdir) 
*Programımızda * İle Belirtilen Limanlarda Hava 
Şartlarına Göre Tender Botlar İle Ulaşım Sağlanabilir. 

*Programımız İçin Schengen Vizesi Gereklidir. 
 
 
 

FİYAT TARİFESİ DÜŞÜK 
SEZON 

YÜKSEK 
SEZON 

IA STANDART İÇ KABİN 339 399 

IB STANDART İÇ KABIN 349 419 

IC SUPERIOR İÇ KABİN 379 429 

ID PREMIUM İÇ KABİN 389 459 

XA STANDART DIŞ  KABİN 439 479 

XB SUPERIOR DIŞ KABİN 449 519 

XC PREMIUM DIŞ KABİN  469 559 

XD PREMIUM DIŞ KABİN 509 569 

XEO DELUXE DIŞ KABIN (G.Kısıtlı) 469 559 

XE DELUXE DIŞ KABIN 529 619 

XF DELUXE DIŞ KABIN 579 669 

SJ JUNIOR SUIT 629 699 

SR ROYAL SUIT  699 779 

3./4. kişi  249 289 

Tek Kişi Farkı  IA-XD %50 XEO-SR %100 

2 yetişkin yanında 00/16 yaş sadece vergi öder 

Vergi   Tüm yolculardan 81 81 



 
 
 
 
 

Notlar:  
 * Gemi şirketi gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil 
 eden olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir 
 sebeplerden dolayı geziyi iptal edebilir veya kaptan rota değişikliği yapabilir. WTS bu tarz değişikliklerden 
 doğabilecek durumlardan sorumlu tutulamaz. 
 * Gemide belirtilen kontenjanların dolması durumunda fiyatlar ve kabin tipleri değişiklik gösterebilir. 
 * Gemi yolculuğunuz sırasında bir adet resmi akşam yemeği mevcuttur. Bu yemeğe iştirak etmek isteyen 
 misafirlerimizin takım elbise ve gece elbisesi gibi uygun olabilecek kıyafetleri yanlarında bulundurmaları 
 tavsiye edilir. 
 * Geminiz seyir halinde iken, sizlere başkalarının telefon ile ulaşması son derece zordur. Geminin uydu sistemi 
 ile görüşmeler sağlanabilir ancak dakikası yaklaşık 15 Euro civarındadır. 
 * Gemide yemek salonlarında ve kabinlerde sigara içmek yasaktır. Sigara sadece özel olarak ayrılmış 
 alanlarda ve belirlenen açık alanlarda içilebilir. 
 * Gemiye check-in esnasında her yolcunun (çiftlerde sadece 1 kişi) cruise kart alınırken kredi kartını ibraz 
 etmesi veya nakit depozit yatırması gerekmektedir. Bu ibraz sonucunda her kredi kartından kişi başına 
 ortalama 300 Euro’luk bir provizyon çekilecek ve cruise kart’a yüklenmek suretiyle gemi içi harcamalarınızı bu 
 kart ile yapmanız sağlamaktır.  Gemide alışveriş ve casino haricinde hiç bir yerde nakit para geçmemektedir.  
 * Gemiye içki sokmak yasaktır.  
 * Gemi şirketi giriş sırasında misafiri verilen kabin numaraları dışında aynı kabin kategorisinde başka bir 
 kabine alma hakkına sahiptir. Kabinlerde frenchbed veya twin bed yatak garantisi verilemez. 
 * Gemi seyahatimizin başlangıcında valizler için bagaj etiketleri verilecektir. Bu etiketlerin eksiksiz 
 doldurulması valizlerinizin kabinlerinize doğru olarak gelmesi açısından önemlidir. Valizleriniz geminin kalkış 
 saatine kadar gelecektir. Aksi takdirde resepsiyona veya rehberinize başvurunuz. Bu durum, yoğunluk ve 
 kalabalıktan kaynaklanan ve kesinlikle geminin sorumluluğunda olan bir durumdur. Onun için gemiye 
 bineceğiniz ilk gün acil olan ihtiyaçlarınızı küçük bir el çantasına koyup yanınıza almanız tavsiye edilir. 
 * Gemiler limanlarda bulunmak için alınan izinlerin dışında bekleme yapamazlar, bu nedenle geminin kalkış 
 saatlerine dikkat edilmesi ve istenilen saatlerde limanda olunmasını önemle rica ederiz. Aksi taktirde gemiyi 
 kaçırabilirsiniz ve böyle bir durumda WTS sorumlu tutulamaz. 
 * Mücevher, para, değerli doküman ve diğer önemli kişisel eşyaları kabinlerinizde bulunan mini kasaya 
 konmalı ya da Konuk İlişkileri Masasına teslim edilmelidir. Konuk İlişkileri Masasına bırakılmayan veya kasada 
 tutulmayan eşyaların kaybından Gemi sorumlu tutulamaz. 
 * 27 hafta ve daha fazla süredir hamile olan bayan misafirlerin, kendi sağlıkları ve güvenlikleri açısından 
 gemide bulunmaları yasaktır. Hamileliğin 24- 26 haftasına kadar, doktorlarından seyahat edebileceklerine dair 
 aldıkları belgenin gemiye binmeden 30 gün önce ilgili birimlere iletilmesi durumunda yolculuk yapabilirler. 
 * Gemide vejetaryen, diyabet, düşük yağlı diyet ve kosher menüleri sunulabilmektedir. Bu konudaki taleplerin 
 seyahat hareket tarihinden 60 gün öncesine kadar Geminin Özel Hizmetler departmanına yazılı olarak 
 bildirilmesi gerekir.  
 * 21 yaş altında bulunan kişiler gemide içki içemezler. 18-20 yaş arası konuklar, ebeveynlerinden 
 imzalanarak alınacak içki içmelerine izin veren feragat formu ile bira ve şarap içebilirler. 
 * 21 yaş altında hiç kimse yanında 21 yaş üzerinde ebeveyni olmaksızın kendi başına kabinde kalamaz.  
 * Programlarımız için tur başlangıç tarihi itibariyle minimum 6 ay geçerliliği olan pasaport gerekmektedir. 
 * Programımız için çok girişli Schengen vizesi gerekmektedir, vize için ise minimum 6 ay geçerli pasaporta 
 ihtiyaç vardır.  
 * Yeşil pasaport’a vize gerekmemektedir.  
 * Limanda yurt dışı çıkış harcı ödeme noktası bulunmadığından, çıkış harcı tur öncesi bankaya yatırılmalı ve 
 makbuzu pasaport arasında muhafaza edilmelidir. 

 
 


