
                       

 
5*Dlx Nehir Gemisi ile  

Antik Mısır & Gizemli Nil Nehri 
 Luxor(2) – Esna – Edfu – Kom Ombo – Aswan(1) – Abu Simbel – Aswan – 

Kahire (2) 
28 Mart 2020 

 

 

01.Gün |28 Mart 2020|Cumartesi  İSTANBUL – LUXOR (GEMİYE BİNİŞ)  
İstanbul Yeni Havalimanı, Dış Hatlar Terminali Türk 
Havayolları kontuarında 27 Mart 2020 Cuma akşamı 
saat 21.30’da buluşma. Check-in ve Pasaport işlemleri 
sonrası Türk Havayolları’nın TK 682 sefer sayılı uçuşu ile saat 
00.50’de (27 Mart’ı 28 Mart’a bağlayan gece) Mısır’ın 
güneyinde yer alan Nil Nehri kıyısına kurulmuş olan Luxor 
şehrine uçuş. Luxor Dünyanın en büyük açık hava 
müzesi olarak anılmaktadır. Yerel saat ile saat 02.50’de 
varış sonrası otele transfer. Geceleme otelde. Sabah kahvaltı 
sonrası otelimizden ayrılıyor Nil Nehrinde 4 gece 
geçireceğimiz 5* Delux nehir gemimize transfer oluyoruz. 

Yerleşme ve öğle yemeği sonrasında, turumuza piramitlerden sonra Mısır’da en çok ziyaretçi alan Karnak 
Tapınağı ile başlıyoruz. Karnak tapınağının yapımı 2000 yıldan fazla sürmüştür. Tarihte; tapınağın bir çok 
tanrıya atfedildiği düşünülse de Tanrı Amon için yapılmıştır. Ardından Amenhetop tarafından yapılmış olan 
Luxor Tapınağını gezeceğiz. Sonrasında gemiye dönüş. Akşam yemeği ve geceleme Luxor limanında demirli 
gemimizde. 

02.Gün |29 Mart 2020|Pazar   LUXOR – ESNA - EDFU   
Kahvaltı sonrası turumuza “Ölüler Kenti” olarak da bilinen Krallar Vadisi ile başlıyoruz. Vadi içerisinde M ısır 
Firavun ve Krallarına ait mezarları görme imkanı bulacağız. Ardından Kraliçe Hatsepsut tarafından 
yaptırılmış olan Tapınağı göreceğiz. Göz kamaştırıcı mimarisine hayran kalacaksınız. Kraliçe Hatsepsut 
kayıt lara geçmiş olan ilk kadın Firavundur. Turumuzun bitiminde gemimize dönüş. Öğle Yemeği sonrası  
gemimiz Edfu üzerinden Esnaya doğru yol alacak. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde. 

 

 

Tüm turlar dahil! Ekstra tur yok! 

Programda belirtilen yemekler dahil! 

5* Otellerde 3 gece konaklama 

5* Gemi’de 4 gece konaklama 



                       

 
 
03.Gün |30 Mart 2020 |Pazartesi  EDFU – KOM OMBO – ASWAN  
Kahvaltı sonrası turumuza Nil Nehri’nin batısında yer alan Edfu Tapınağı ile başlıyoruz. Geleneksel Mısır 

Tapınak Mimarisine göre Şahin başlı Tanrı Horus için 
yapılmıştır. Günümüze kadar en iyi şekilde korunmuş 
tapınaklardan birisidir. Tur bitiminde gemimize dönüyor ve 
Kom Ombo’ya doğru seyire devam ediyoruz. Keyifli 
manzaralar eşliğinde sürecek yolculuğumuzun ardından Kom 
Ombo’ya varıyoruz. Öğle yemeği gemide. Varışımız 
sonrasında M.Ö. 2. Yy’da Ptolemaios Hanedanı 
döneminde yaptırı lmış olan Kom Ombo Tapınağını 
ziyaret edeceğiz. Tarihte 2 tanrı tarafından paylaşılan tek 
tapınaktır, bir tarafı Timsah Tanrı Sobek’e diğer tarafı 
Şahin Tanrı Haroeris’e adanmıştır. Tapınak yüzyıllar boyu 

Nil Nehrinin taşması sonucu hasar görmüştür. Turumuz sonrasında gemimize dönüyor ve dünyanın en kurak 
şehirlerinden biri olan Aswan’a doğru yola devam ediyoruz. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde.  
 
04.Gün |31 Mart 2020 |Salı   ASWAN 
– ABU SIMBEL – ASWAN  
Erken saatlerde M ısır’ın Güney’inde yer alan ve en önemli 
antik tapınaklardan biri olan Abu Simbel’e gitmek üzere 
gemimizden ayrılıyoruz. Yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculuk 
sonrasında; 2. Ramses tarafından hem gücünü 
düşmanlarına gösterebilmek hem de çok sevdiği karısı 
Nefertari’ye olan aşkını ispat etmek için yaptırdığı 
tapınağı gezeceğiz. Tapınak girişinde boyları kaideleri 
i le 20 metreyi bulan 4 adet Ramses heykeli 
bulunmaktadır. Bölgede Nefertari ve Tanrıça Hator’a adanmış küçük bir tapınak da yer almaktadır. 
Ramses bu tapınağın girişine Nefertari için “Güneşin Parlağı Kadın” cümlesini yazdırmıştır. Ancak bazı 
kaynaklara göre Nefertari tapınağı göremeden Nil Nehrinde bir kazada hayatını kaybetmiştir. Hikayeleri, 
efsaneleri ve mimari ile Abu Simbel’e hayran kalacaksınız. Tur bitiminde gemiye dönüş. Akşam yemeği ve 
geceleme Aswan limanında demirli gemimizde.   

05.Gün |01 Nisan 2020 |Çarşamba  ASWAN (GEMİDEN İNİŞ) – KAHİRE  
Kahvaltı ve gemimizden çıkış işlemleri sonrası, Aswan’ın güneyinde ve Nil Nehrinin ortasında yer alan 
Kayalık ada üzerindeki “Fil dişi” anlamına gelen Tanrıça İsis için yapılmış olan Philae Tapınağını 
görmek üzere tekneler ile yapılacak olan turumuza başlıyoruz. Tur bitiminde Aswan Havalimanına 
transfer, öğle saatlerinde Yerel Havayolları ile Kahire’ye uçuş. Varış sonrası otele transfer, yerel bir restoranda 
alacağımız akşam yemeği sonrası geceleme Kahiredeki otelimizde.  

06.Gün |02 Nisan 2020 |Perşembe  KAHİRE  
Kahvaltı sonrası; Dünya’nın 7 harikasından biri olan Giza P iramitlerini ziyaret ediyoruz. Piramitler, 
dünyanın en eski ve şekilli taşlarından inşa edilmiştir. Giza P iramitleri Kahire’nin Giza bölgesinde 
bulunmaktadır. M.ö. 3000li yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu piramitleri diğerlerinden ayıran 
en önemli özellik, içlerinde yazı yoktur ve bu sebeple de gizemi halen çözülememiştir. Keops P iramidi 
138,5 metre, Kafre Piramidi 136,5 metre ve M ikerinos ise 6,5 metre yüksekliğindedir. Her 3 piramit 
de isimlerini yaptıran Firavunlar tarafından almıştır. Piramitler ile aynı alanda yer alan bir diğer önemli eser de 
Büyük Giza Sfenksidir ve Dünyanın en büyük taş heykeli özelliğine sahiptir. Mitolojik tarihte 
firavun mezarlarını ve piramitleri koruması amacı ile yapıldığına inanılmaktadır. Yerel restoranda 
alacağımız öğle yemeğinin ardından;  Imhotep tarafından Kral Djoser için yaptırılmış olan, 
basamaklı piramit olarak da bilinen Sakkara Piramidini gezeceğiz. Tur bitiminde akşam yemeği yerel 
restoranda alınacaktır. Geceleme Kahiredeki otelimizde.  

 



                       

07.Gün |03 Nisan 2020 |Cuma   KAHİRE - İSTANBUL  
Kahvaltı sonrası; 1902 yılında açılan Kahire müzesi olacak. Antik Mısır hazinelerine ev sahipliği yapan 
müzede 120 binden fazla eser bulunmaktadır (mumyalar bölümünün girişi ücretlidir). Müze ziyaretimiz 
sonrası Kahire’nin güneybatı bölgesinde yer alan, eski şehir bölümüne geçerek tarihi Khan El Khalil i 
çarşısında alışveriş fırsatımız olacak ve serbest zamanınızda meşhur naneli çayı deneme fırsatını 
bulabileceksiniz. Son alışverişler için serbest zaman ve Havalimanına transfer. Check-in ve Pasaport işlemleri 
sonrası Türk Havayolları’nın TK 695 sefer sayılı uçuşu ile saat 21.25’de İstanbul Yeni Havalimanına hareket. 
Yerel saat ile 00.45’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

TUR ÜCRETİ:  

Kabin Tipi (Kişi Başı) 28 Mart 2020 

Panoramik Deluxe Kabin (Pencereli) – 20 m 2 1.649 $ 

Tek Kişi Farkı 699 $ 
  

İLAVE ÜCRETLER (Kişi Başı):  

Havalimanı ve Liman Vergileri 350 $ 

Vize Ücreti (Yeşil pasaporta vize gerekmemektedir) 80 $ 
 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER: 
| THY ile İstanbul Yeni Havalimanı-Luxor & Kahire-İstanbul Yeni Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçak bileti 
| Yerel Havayolları ile Aswan – Kahire arası ekonomi sınıfı uçak bileti 
| Luxor’da 1 gece 5*Delux Otelde Kahvaltı dahil konaklama (5*Sonesta St. George hotel vb) 
| Kahire’de 2 gece 5*Delux Otelde Kahvaltı dahil konaklama (5*Hilton vb) 
| 5*Dlx nehir gemisinde 4 gece tam pansiyon konaklama (5* Dlx Monaco vb)  
(Tam pansiyon servis hizmeti gemiye biniş günü öğle yemeği ile başlayıp, gemiden iniş günü kahvaltı ile son 
bulmaktadır) 
| Gemi Servis Ücreti (kişi başı 55 Usd) 
| Kahire’de programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri 
| Programda belirtilen geziler ve giriş ücretleri (bazı özel bölümlerde ekstra ücret talep edilebilir) 
| Havalimanı transferleri 
| Profesyonel Türkçe Rehberlik Hizmeti 
| Seyahat sağlık sigortası. 70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır. (Sigorta aynı zamanda mesleki zorunluluk 
sigortası olduğundan iptali mümkün değildir.) 
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 
| Havalimanı ve Liman vergileri (350 Usd) 
| Minibar harcamaları 
| 18-45 yaş arası TC vatandaşları Vize ücreti (80 Usd) (Yeşil pasaporta vize gerekmemektedir) 
| 18 yaş altı ve 45 yaş üzeri TC vatandaşlarına Mısır’a varışta kapı vizesi alınmakta olup, Vize ücreti 45 Usd’dir. 
Pasaportta vizenin yapıştırılacağı boş sayfa olması gerekmektedir.   
| Gemide tüm alkollü ve alkolsüz içecekler 
| İptali kapsayan seyahat sağlık sigortası. 70 yaş ve üzeri %100 sürprim uygulanır. 
| Yurt dışı çıkış harcı (50 TL) 
 

 

 

 

 



                       

 

İPTAL ŞARTLARI:        
Tur Hareket tarihine;   
| Kayıt günü ile 90 gün arası kişi başı 400 Usd  
| 90 gün kala %50    
| 89 gün – 56 gün kala %60     
| 55 gün – 28 gün kala %80  
| 27 gün ve sonrası   %100 ceza uygulanır! 

ÖNEMLİ NOT: Mısır Nil nehri turlarında, gemi adı tur tarihine 1 ay kala netlik kazanmaktadır. Tur programında 
yazan gemi yerine aynı standartta veya daha üst standartta gemi ile değişiklik olma ihtimali de bulunmaktadır. 

 

5* DLX MONACO GEMİSİ:  
2009 yılında tamamen yenilene 2003 yapımı, ve 2005 yılında “Awarded Certificate of Excellence” ödülünü hake 
den gemi 72 m uzunluğunda, 14 m genişliğinde, 68 kabin/136 yolcu kapasitelidir. 24 saat resepsiyon hizmeti, 
wifi internet hizmeti (ücretli), 2 jakuzi ve yüzme havuzu, spa, lounge bar vb hizmetler sunulmaktadır. Kabinlerde 
ise; klima, minibar, tv, kasa, saç kurutma makinası vb imkanlar sunulmaktadır.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

 

 

 



                       

GEMİ ile İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR :  
|Seyahate ilişkin Gemi Biletleri seyahate 48 saat kala misafirlere iletilmektedir. Katılımcılar bu biletleri ve 
detayında yer alan bilgilendirmeleri okumak ve kontrol etmekle yükümlüdür.  

|Nehir su seviyeleri ve liman şartları değişimi nedeniyle Gemi firması programda değişiklik yapma hakkına 
sahiptir. Limanlara varış ve hareket saatleri nehir trafiğine göre değişebilir. 

|Katılım için acentemiz tarafından bildirilen saatlerde belirtilen limanda hazır bulunmayan, check-in ve boarding 
işlemlerini zamanında tamamlamayan yolcuların seyahati gerçekleştirememelerinden acentemiz sorumlu 
değildir. Gemiyi kaçıran yolcuların tura dahil olmaları için gerekli olacak gidiş-dönüş yeni uçak biletleri ya da 
gemiye ulaşabilecekleri limana ulaşımları ve gidilecek bölgedeki transferlerine dair oluşacak tüm masraflar 
kendilerine aittir. 

|Gemilerin limandan ayrılış saatleri ile ilgili bilgiler gemi içerisinde anons ya da bilgi panoları ile duyurulmaktadır. 
Misafirler bu bilgileri takip etmekle yükümlüdür. Gemi kalkışının kaçırılması durumunda gemiye farklı bir 
limandan binerek seyahate devam etmeleri için ya da seyahati yarıda keserek geri dönüşleri için oluşacak olan 
tüm masraflar yolculara aittir. Seyahatin yarıda kesilmesi durumunda tur ücreti iadesi yapılamaz.  

|Yurtdışı gezilerinde seyahatin bitiş tarihinden en az 6 ay süreli ve Yasal olarak geçerli pasaport olması 
mecburidir. Yolcuların pasaportlarının hasar görmemiş/yıpranmamış/yırtılmamış olması boş vize sayfası olması 
zorunludur. Yolcuların gidilecek ülkelere giriş için gerekli olan yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur. 
Bu kurallara uyulmaması durumunda havalimanlarında yolcuların uçuşa alınmaması sonucu doğan zararlardan 
yolcularımız bizzat sorumludur. 

|Vize alımlarında; Acentemiz, Yolcular ile konsolosluk arasında aracı konumundadır. Konsolosluk gerekli 
gördüğü durumlarda vize vermeme hakkına sahiptir, Yolcuların vize alamaması ile ilgili olarak acentemizin hiçbir 
sorumluluğu yoktur. Acentemiz sadece Aracı kurum görevini üstlenmektedir. Şahsi vize başvurularında 
acentemizin herhangi bir yaptırımı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüketiciler bu şartları kabul ederek tura 
kayıt yaptırmışlardır. 

|Tura iştirak eden yolcuların, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup, 
unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardan acentemiz sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında 
Ülkeye ve/veya kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir. 

|Turun iptali durumunda vize ücreti iade edilmez. 

|Gemide tam pansiyon konaklama birinci gün akşam yemeği ile başlar, son gün kahvaltı ile sona erer. 

UÇUŞ ile İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR : 

| Uçaklı programlarımızda acentemiz; havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey 
Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit 
edilmesi gerekmektedir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. 

| Programlarda havalimanında veya limanlarda acentemiz görevlisi bulunmamakla birlikte turlara katılan kişiler 
için yapılması gereken Check-in ve boarding işlemleri kişisel işlemler olup, misafir tarafından uçak kalkışı 
öncesinde havalimanlarında ilgili havayolu kontuarlarında yada on-line olarak havayolu firmalarının internet 
sitelerinden yapılması zorunludur. 

| Uçuşlarda oluşabilecek son dakika rötarları ve kapı değişiklikleri havaalanlarında sesli anons edilmekte ve 
alanda ki bilgi panolarında gösterilmektedir. Bu bilgiler yolcularımız tarafından takip edilmelidir. Havalimanı 
içerisinde bu anons ve panoların takip edilmemesinden doğan uçağa binememe durumlarından acentemiz 
sorumlu tutulamaz. 

| Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan acentemiz sorumlu 
tutulamaz. 

 



                       

| 28-35(dahil) hafta arası hamile yolcularımız için “uçak ile seyahatinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan uçuştan 
en geç 7 gün önce alınmış doktor raporu gerekmektedir. 35. Haftadan sonraki hamile yolcular doktor raporu 
olsa dahi uçuşuna müsaade edilmemektedir. İkiz bebek bekleyen yolcular için bu süre 28 – 32(dahil) haftadır.  

| Havalimanında talep edilecek özel lift ve tekerlekli sandalye hizmetleri ile ilgili yolcu tarafından havayolu ile 
irtibata geçilmesi ve talep edilmesi gerekmektedir. Havayolu acenteleri talep anında bu bilgileri sisteme girmekle 
birlikte olası aksaklıklardan acentemiz sorumlu tutulamaz.  

| Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri havayolu tarafından havalimanında belirlendiğinden 
yolculara alandaki bilgi panoları (info board) ya da anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmelerden 
acentemizin daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli 
olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.  

| Havayolları genel teamülünde bagaj hakki 20kg ile sınırlandırılmaktadır (Havayolu şirketine göre bagaj hakları 
değişiklik gösterebilir). Kabin içine alınan el bagajları ise 8kg ile sınırlıdır. Uluslararası kurallara göre tüm  
 
uçuşlarda el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli poşet içerisinde her biri en fazla 100ml.lik kaplarda sıvı, jel, aerosol 
taşınabilmektedir. Her yolcu sadece 1 adet poşet taşıyabilir.  

| Yolculun kişisel sebepleri ile kaçırdığı uçuşlardan, kişisel evrak eksikliği, hataları ya da hukuki problemleri 
nedeni ile uçuşunu gerçekleştirememesinden acentemiz sorumlu tutulamaz. 

 
KEYİFLİ BİR TATİL GEÇİRMENİZİ DİLERİZ... 


