
 

 

 

 
NORVEÇ FİYORTLARI CRUISE / NORWEGIAN FJORDS CRUISE 

Amsterdam-HOLLANDA, Bergen*, Ålesund, Geiranger* ve Olden-NORVEÇ 
Celebrity Cruises / Celebrity Reflection 

*UNESCO Dünya Mirası Listesi 
11-18 Temmuz 2021  

7 gece-8 gün 
 

 
 

Norveç Fiyortları, İskandinavya; muhteşem coğrafyasında barındırdığı görkemli fiyortlar, doğa 
harikası kuzey ışıkları ve ormanları ile doğayla iç içe rüya gibi bir kruvaziyer “cruise” tatili 

destinasyonu! Eşi benzeri olmayan doğa harikaları ve manzaraları, yüksek yaşam standartları ve 
modern insanları ile kusursuz, sessiz, sakin ve huzurlu bir deneyim… 

 
TUR PROGRAMI: 
1.Gün – 11 Temmuz, Pazar: İstanbul - Amsterdam, HOLLANDA / 16:00 
04:30 Buluşma / İstanbul Havaalanı Dış Hatlar Terminali THY bankoları 

 Istanbul → Amsterdam / Schiphol Havaalanı: TK1951 / 07:20-09:55 
THY’nin TK1951 seferi ile saat 07:20’de Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a uçuş. Yerel saat 
ile 09:55’te varış. Limana transfer. Gemimiz Celebrity Reflection'a biniş işlemlerinin ardından 
kabinlere yerleşme. 

16:00 Limandan (Passenger Terminal Amsterdam-PTA) hareket… 
 Akşam Yemeği ve Geceleme Gemi 



 

 

 
Norveç, resmi adıyla Norveç Krallığı, Kuzey Avrupa'da İskandinav Yarımadası'nın batısında yer alır. 
Finlandiya, İsveç ve Rusya ile komşu olan ülkenin batıda Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Norveç 
Denizi'ne kıyısı vardır. Kıyıları binlerce fiyortla çizilmektedir. Anayasal monarşi ile yönetilen ülkenin 
başkenti Oslo'dur. 385,207 km² alana yayılan Norveç'in 21.925 km’lik çok uzun bir sahil şeridi vardır. 
Avrupa ortalamasının üstünde yaşam standardına ve ekonomik gelişmişliğe sahip olan ülke, 
kıyılarındaki petrol rezervlerinin zenginliği ve dünya balıkçılık sektörünü elinde bulundurması ile 
tanınmaktadır. Norveç'in en önemli sorunu azalan ve yaşlanan nüfustur. Ülkede yaşayan insanların 
sayısı beş milyon civarındadır ve işgücü eksikliği çekmektedir. Avrupa'nın en pahalı ülkesidir. 
 
2.Gün – 12 Temmuz, Pazartesi: Deniz günü… 

 Kahvaltı 
 Gün boyu denizde seyir ve geminin tadını çıkartma. 

Tüm gün denizde! Gemiyi keşfedip nice aktiviteye katılarak keyifli bir başlangıç yapma fırsatı. 
 Akşam Yemeği ve Geceleme Gemi 

 
3.Gün – 13 Temmuz, Salı: Bergen, NORVEÇ / 09:30-17:00 

 Kahvaltı 
 Kıyı turlarına (extra) katılım veya bağımsız keşif günü. 

Bergen, Norveç'in güneybatı kıyısında, başkent Oslo’dan sonra ikinci büyük şehridir. Yaklaşık 
1000 yıllık geçmişi ve Ortaçağ’da kurulmuş olan tarihteki ilk gümrük birliği olan Hansa 
Birliği’ndeki önemi sebebiyle her daim tüccarları kendisine çekmiş ve zenginleşmiş bir 
şehirdir. Aşırı sağanak yağışıyla da bilinen Bergen yıllık ortalama 2.250 mm yağış alır. Öte 
yandan Körfez Akıntıları “Gulf Stream” nedeniyle Norveç'in en sıcak şehirlerinden biridir. 
Keşif noktaları: Füniküler ile Floyen Tepesi’nden doyumsuz şehir manzarası, Sorfiyort 
Platosu, Kvamskogen Platosu, Tokagjeleg Geçidi, Norveç’in en büyük ve görkemli 
şelalelerinden biri olan Steinsdal Şelalesi, Bergen şehir merkezinde UNESCO Dünya Mirası 
listesinde yer alan Bryggen ahşap Hansa Evleri, Balık ve Çiçek Pazarı, Ulusal Tiyatro, Tarihi 
Rosenkrantz Kulesi ve Kral Haakon’un Ortaçağ Kalesi. 

 Akşam Yemeği ve Geceleme Gemi 
 
4.Gün – 14 Temmuz, Çarşamba: Ålesund, NORVEÇ / 07:00-19:00 

 Kahvaltı 
 Kıyı turlarına (extra) katılım veya bağımsız keşif günü. 

Ålesund, 3 ada üzerine kurulmuş doğa harikası bir liman kasabasıdır. Norveç’in en iyi bilinen 
doğal ve kültürel cazibe merkezi olan Ålesund’un Art Nouveau (Jugendstil) mimarisi ünlüdür. 
Fjellstua Dağı’nın olağanüstü manzarası ile büyüleyici bir güzelliğe sahip olan kasaba 
Norveç’in en önemli balıkçılık limanlarından biridir. 
Keşif noktaları: Storfjord (Büyük Fiyort), Valldal Vadisi, Grundbat Boğazı, deniz seviyesinden 
850 metre yüksekte bulunan Trollstiegen Seyir Platformu, Trollstiegen (Troll Merdiveni) ve 
Stigfossen Şelalesi. 

 Akşam Yemeği ve Geceleme Gemi 
 
5.Gün – 15 Temmuz, Perşembe: Geiranger, NORVEÇ / 10:30-18:00 

 Kahvaltı 
 Kıyı turlarına (extra) katılım veya bağımsız keşif günü. 

Geiranger, Geirangelva Nehri’nin fiyorta aktığı noktada yer alan küçük bir köydür. Norveç’in 
en önemli fiyortlarının başında gelen Geiranger Fiyortu’na ev sahipliği yapar. 
İskandinavya’nın en güzel seyahat noktası ünvanı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir. 
 



 

 

 
Keşif noktaları: Geiranger Şelaleleri, deniz seviyesinden 1.500 metre yukarıdaki eşsiz 
manzarasıyla Geiranger Skywalk, Eagle Road manzara noktası, The Seven Sisters Şelaleleri ve 
Herdalssetra Çiftliği. 

 Akşam Yemeği ve Geceleme Gemi 
 
6.Gün – 16 Temmuz, Cuma: Olden, NORVEÇ / 07:00-19:00 

 Kahvaltı 
 Kıyı turlarına (extra) katılım veya bağımsız keşif günü. 

Olden, 66 mil uzunluğunda ünlü Nordfjord'un sonundaki Oldeelva Nehri’nin ağzında yer alan 
küçük bir köy ve kentsel alandır. Norveç’in çarpıcı doğal manzaralarına erişim kapısı 
niteliğindedir. Olden, dünyanın en iyi kruvaziyer “cruise” gemisi destinasyonları arasında 
gösterilmektedir. Avrupa'nın en büyük kara buzulu olan Jostedal Buzulu'nun giriş kapısıdır. 
Keşif noktaları: Jostedal Buzulu Park Merkezi ve Viking yerleşimleri, Briksdal Buzulu, Loen 
Skylift zirvesi, Hoven Dağı ve nefes kesici manzaralar. 

 Akşam Yemeği ve Geceleme Gemi 
 
7.Gün – 17 Temmuz, Cumartesi: Deniz günü… 

 Kahvaltı 
 Gün boyu denizde seyir ve geminin tadını çıkartma. 

Tüm gün denizde! Gemiyi keşfedip dinlenme fırsatı. 
 Akşam Yemeği ve Geceleme Gemi 

 
8.Gün – 18 Temmuz, Pazar: Amsterdam, HOLLANDA - İstanbul / 06:00 
06:00 Limana (Passenger Terminal Amsterdam-PTA) varış… 

 Kahvaltı 
 Gemimiz Celebrity Reflection'dan iniş işlemlerinin ardından gemiden ayrılış. Havaalanına 

transfer. 
 Amsterdam / Schiphol Havaalanı → İstanbul: TK1954 / 19:05-23:40 

THY’nin TK1954 seferi ile saat 19:05’te İstanbul’a uçuş. Yerel saat ile 23:40’da varış. 
Not: Gemiden iniş prosedürleri kapsamında sabah saatlerinde havaalanına transfer yapılacak 
ve bagajlarla beraber havaalanında beklenecektir. Uçuş saatine kadar havaalanında 
beklemek istemeyen misafirler için şehir turu (extra) organize edilebilir. 

 
OPSİYONEL 

Amsterdam, Hollanda Gezi Paketi / 18-20.07.2021 / 2 gece-3 gün 
(Cruise paket fiyatına dahil değildir) 

8.Gün – 18 Temmuz, Pazar: Amsterdam, HOLLANDA 
 Kahvaltı 
 Gemimiz Celebrity Reflection'dan iniş işlemlerinin ardından gemiden ayrılış. Otele transfer ve 

check-in işlemleri 
 Amsterdam ve çevresi: Bağımsız keşif zamanı… 
 Geceleme Amsterdam 

Extralar: Öğlen yemeği ve Akşam yemeği 
 
9.Gün – 19 Temmuz, Pazartesi: Amsterdam, HOLLANDA 

 Kahvaltı 
 Amsterdam ve çevresi: Bağımsız keşif zamanı… 
 Geceleme Amsterdam 



 

 

 
Extralar: Öğlen yemeği ve Akşam yemeği 

 
10.Gün – 20 Temmuz, Salı: Amsterdam, HOLLANDA - İstanbul 

 Kahvaltı ve Check-out 
 Amsterdam ve çevresi: Bağımsız keşif zamanı… 

16:00 Havaalanına transfer 
 Amsterdam / Schiphol Havaalanı → İstanbul: TK1954 / 19:05-23:40 

THY’nin TK1954 seferi ile saat 19:05’te İstanbul’a uçuş. Yerel saat ile 23:40’da varış. 
 
FİYAT: 

 TL 14.500,00 / 2 kişilik kabinde kişi başı – İç Kabin 
 TL 16.000,00 / 2 kişilik kabinde kişi başı – Dış Kabin 
 TL 23.000,00 / Tek kişilik kabinde kişi başı – İç Kabin 
 TL 24.500,00 / Tek kişilik kabinde kişi başı – Dış Kabin 
 Çocuk*: TL 9.500,00 / Ebeveyn ile aynı kabinde kalacak şekilde 

*Çocuk kaşiflerimiz (00-12 yaş) 
 
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER:  

 THY ile gidiş dönüş uçak bileti: İstanbul-Amsterdam-İstanbul 
 Tur Liderliği 
 Rehberlik* (Türkçe) 

*Gemide Türkçe rehber olacak. Extra kıyı turlarında (min 20 kişi katılım gerekmektedir) yine 
Türkçe rehber hizmet verecek. 

 Liman vergileri (TL 5.500,00) 
 Ulaşım: Havaalanı-Liman-Havaalanı Transferler 
 5 yıldızlı Celebrity Reflection* gemisinde 7 gece tam pansiyon konaklama, tüm yiyecekler, 

otomatlardan alınan ve açık büfede servis edilen açık içecekler (çay, kahve, konsantre meyve 
suları, vs). 
*Celebrity Reflection ile lüks bir tatil deneyimi. Şık konaklama birimlerinde rahatlayın ve 
ödüllü deneyimlerin tadını çıkarın. Michelin yıldızlı şefler tarafından hazırlanan menüler ve 
denizde en çok ödül alan şarap koleksiyonuna sahip farklı restoranları içeren yemek 
seçeneklerinin tadını çıkarın. Açık hava oyunlarını bir dönümlük gerçek çim üzerinde oynayın. 
Lüks butiklerde alışveriş yapın. The Spa'da duyularınızı canlandırın. 
www.celebritycruises.com/cruise-ships/celebrity-reflection 

 Gemide düzenlenen animasyon ve aktiviteler 
*Çocuk Fiyatı: Gemide 00-12 yaş uygulaması yapılır. Ancak çocuk fiyatı söz konusu değildir. 3.kişi 
olarak değerlendirilir ve minör indirim uygulanır. Uçakta ise 00-02 yaş indirimi uygulanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 Limanlarda düzenlenen kıyı turları* - Türkçe (min 20 kişi katılım gerekmektedir) 
*Gemide nakit olarak yapılması gerekmektedir. Kredi kartı ile ödeme mümkün değildir. 

 Specialty Restaurant giriş ücretleri 
 Gemideki kapağı kapalı içecekler 
 Gemideki kişisel ekstralar ve oda servisi 
 Alışveriş ve kişisel harcamalar 
 Bahşişler (gemi); rezervasyon sırasında ödenir (EUR 112,00) 
 Yurtdışı çıkış harcı (TL 50,00) 
 Schengen (çok girişli) vize* ücreti (EUR 80,00): Tur başlangıç tarihi itibariyle minimum 6 ay 

geçerliliği olan pasaport gerekmektedir 
www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa 
*Yeşil (Hususi) Pasaport için vize gerekmemektedir. 

 Seyahat, sağlık ve iptal sigortası (TL350,00) 
 Opsiyonel: Amsterdam, Hollanda Gezi Paketi – Otel ve Ulaşım (EUR 210,00) - Hotel Nadia 3* 

www.nadia.nl 
 
HAVA DURUMU* 
11 Temmuz Amsterdam, HOLLANDA 27°C / Güneşli 
12 Temmuz Denizde seyir, NORVEÇ  27°C / Güneşli 
13 Temmuz Bergen, NORVEÇ  27°C / Güneşli 
14 Temmuz Ålesund, NORVEÇ  27°C / Güneşli 
15 Temmuz Geiranger, NORVEÇ  27°C / Güneşli 
16 Temmuz Olden, NORVEÇ   27°C / Güneşli 
17 Temmuz Denizde seyir, NORVEÇ  27°C / Güneşli 
18-20 Temmuz Amsterdam, HOLLANDA 27°C / Güneşli 
*Keşif tarihi öncesi duyurulacaktır 
 
FAYDALI BİLGİLER*: 

 https://celebritycruises.com.tr/tr/package/show/celebrity-cruises-celebrity-reflection-ile-
norvec-fiyortlari/409 

 İdeal Mevsim: Yaz/Haziran-Temmuz-Ağustos 
 Kıyafet: Rahat yürüyüş ayakkabısı/spor ayakkabı, bol/cepli pantolon veya tayt, 

yemeni/bandana, yağmurluk/anorak ve şemsiye 
 Saat farkı: GMT+1/TR-2 



 

 

 
Bagaj Hakkı: 20kg + 8kg/uçak içi 

*Keşif tarihi öncesi detaylı bilgiler duyurulacaktır…  
 
KATILIM ve İPTAL KOŞULLARI: 

 Katılım, ödemenin yapılması ile kesinlik kazanır 
 Keşif tarihine; 

 75 gün kala katılımın iptal edilmesi durumunda keşif bedelinin tamamı iade edilir 
 45 gün kala katılımın iptal edilmesi durumunda keşif bedelinin %50si iade edilir 
 30 gün kala katılımın iptal edilmesi durumunda keşif bedelinin %20si iade edilir. Cezasız 

iptal edilmesi istenirse ödenen para iade edilmeden bir başka gemi turunda kullanılmak 
üzere seyahat kredisi verilir. 

 15 günden az kala katılımın iptal edilmesi durumunda iade yapılmaz, hak saklı kalmaz; 
ödeme geçerliliğini yitirir 

 Keşfin mücbir sebeplerden dolayı yapılamaması veya eksik yapılması durumunda Nehirle 
Akarken Keşifler Kulübü sorumlu tutulamaz 

 
ÖDEME: 

 Keşif ücreti, keşif tarihinden 60 gün önce açıklama kısmına “keşif (tur) adı ve tarihi” yazılarak 
banka havalesi veya kredi kartı (ödeme talimatı / mail order) ile ödenebilir. Muhtelif kart 
tipleri için taksit imkânı mevcuttur. 
Banka Adı & Kodu: Denizbank & 0134 
Şube Adı & Kodu: 1.Levent & 9630 
Hesap & IBAN No: Cangezi Turizm Organizasyon Ticaret Limited Şirketi 
TL - Hesap No: 9630-16513599-351 / IBAN: TR39 0013 4000 0165 1359 9000 01 

 
GENEL BİLGİLENDİRME: LÜTFEN NOT ALINIZ… 

 Tura katılım minimum 15 kişidir. 
 Keşif programında, belirtilen sıralama ve keşifler değişebilir. 
 Gemide check-in saati 12.00 ve check-out saati 09.00 - 12.00 arasıdır. 
 Satış fiyatı, havayolu firmasının standart sınıf koltuk / en düşük fiyat esasına göre hazırlanmış 

olup üst sınıftan koltukların onaylanması durumunda oluşacak artış aynı oranda fiyatlara 
yansıtılır. 

 Havayollarının uçuş saatlerinde oluşabilecek değişikliklerden, rötarlardan ve gecikmelerden 
Cangezi sorumlu değildir. 

 Cangezi, gerekli gördüğü durumlarda havayolu firmalarını ve uçuş saatlerini değiştirebilir. 
 Uçak yolculuğunda kişi başına valiz hakkı maksimum 20 kg ile sınırlıdır. Kabin içine 36 cm 

(yükseklik) x 23 cm (en) x 56 cm (boy) ebatlarında ve en fazla 8 kg ağırlığında bir parça eşya / 
el valizi alma hakkı vardır. El valizinde içki, içecek, sıvı, çakmak, vs taşınamaz. Ekstra valiz 
veya fazla ağırlıktan dolayı ödenecek ekstra bagaj ücretinden Cangezi ve tur rehberi / lideri 
sorumlu değildir. Her yolcu için tanınan bu hakkın dışında fazla kilosu olan yolcular 
havayolları tarafından ekstra ücrete tabi olurlar. Seyahat sırasında yukarıda belirtilen 
limitlerin dışındaki ekstra kilolarda havayoluna yolcu tarafından ödenmesi zorunlu ücretlerde 
Cangezi herhangi bir sorumluluk taşımaz. 

 Yeterli katılımın oluşmaması durumunda Cangezi, tur hareket tarihinden 15 gün öncesine 
kadar iptal veya erteleme hakkını ücretin iadesini yaparak saklı tutar. 

 
NOT: Nehirle Akarken Keşifler Kulübü, Cangezi çatısı altında bir “Keşifler Kulübü”dür… / Nehirle 
Akarken Discovery Club is a subsidiary of Cangezi… 


