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01. GÜN · 13 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ · İSTANBUL · LONDRA GATWICK · SOUTHAMPTON 
 
05:00’te İstanbul Atatürk Havaalanında Özge Ersu ve acente yetkilileri ile buluşma. Uçuş işlemleri 
sonrası 07:25’te Türk Hava Yolları TK 1981 ile Londra Gatwick’e uçuş. 
 
Yerel saat ile 09:35’te Londra’ya varış, araç ile Southamton limanına transfer. Britanya’nın güney 
bölgelerinden yaklaşık iki saatte geçeceğimiz yüz elli kilometrelik zevkli otobüs yolculuğunda 
Özge Ersu ‘Southampton İskelesi · İngiltere’nin Dünya Savaşı Travması’ konferansını verecektir.  
 
Southampton Limanı’na varış ve gemiye giriş işlemleri. Kabininize yerleştikten hemen sonra 
geminin tüm eğlence ve yeme içme keyfini çıkartamaya başlayabilirsiniz. Katılımı zorunlu olan 
güvenlik brifingi sonrası Sapphire Princess 15:00’te kapılarını kapatarak 16:00’da demir alıyor. 
 
Geniş seçenekli akşam yemeğimizi bizler için ayırılan özel masalarda, Özge Ersu’nun 
Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız. Bu saatlerde önceden tanıdığımız konuklar ile hasret 
giderecek, yeni katılımcılarımız ile tanışacağız. Unutmayınız: ‘Özge Ersu Gezilerinde yabancı 
yoktur, henüz tanışmamış gezi dostları vardır.’ 
 
Yemekten sonra geminin casino, gösteri, canlı müzik, konser ve benzeri tüm olanaklarından arzu 
ettiğinizce yararlanabilirsiniz.  
 
İlk Geceleme · Sapphire Princess (1) 
 
 
02. GÜN · 14 TEMMUZ 2019 PAZAR · DENİZDE 
 
Bugün Sapphire Princess tam gün denizde. Gemi Kuzey enlemlerindeki Norveç kıyıları 
yolculuğuna devam ediyor. Uyandırma, Özge Ersu Konferansları ve Yürüyüşleri 
bulunmamaktadır. Geç kahvaltı alabilir, geminin sunduğu tün olanaklardan yararlanabilirsiniz.  
 
Gemi içi etkinlikler, sadece yetişkinlere açık olan bölümler ve gösteriler sizleri bekliyor. Ayrıca 
açık artırmalar, canlı konserler, tam gün ve gece açık olan Casino da bu serbest gününüzü 
renklendirecek. Tüm gün kabininizin keyfini çıkartabilirsiniz.  
 
Bu serbest günde ayrıca Özge Ersu’nun düzenleyeceği sürpriz turnuvalar, ödüllü yarışmalar ve 
bölge coğrafyasına uygun film gösterimleri sizleri bekliyor.  
 
Gemideki bu resmi gecede Özge Ersu Gezileri · Hoş geldiniz Akşam Yemeği Galamızı bizler için 
ayrılan özel masalarda, Özge Ersu’nun Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız.  
 
Yemekten sonra geminin casino, gösteri, canlı müzik, konser ve benzeri tüm olanaklarından arzu 
ettiğinizce yararlanabilirsiniz.  
 
Geceleme · Sapphire Princess (2) 
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03. GÜN · 15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ · NORVEÇ BERGEN 
 
10:00’da Sapphire Princess gezimizdeki ilk liman olan Norveç Bergen’e yanaşıyor. 
 
Gemi içinde buluşma sonrası ekstra gezi paketi almış konuklarımız ile gerçekleştireceğimiz 
gezimize başlıyoruz. Unesco tarafından koruma altına alınan Bergen’de yapacağımız panoramik 
gezide göreceğimiz yerler arasında Alman Limanı, Balık ve Çiçek Pazarı, Bryggen Eski Ortaçağ 
Evleri bulunuyor. Şehrin diğer önemli yapılarını fotoğraf molaları ile süsledikten sonra, Floibanen 
isimli tren ile 320 metre yukarıya çıkacağız ve Bergen’i nefes kesen manzarası ile kuşbakışı 
izleyeceğiz. Zaman kalırsa limanda alışveriş ve gezi için serbest zamanımız olacak. 
 
Ekstra gezi paketi almayan ve/veya bölgeyi daha önceden görmüş konuklarımız ise dinlenebilir, 
gemi içi etkinliklerde yer alabilir, yanaşılan limanda kendi olanakları ile gezebilir ya da geminin 
sunduğu değişik içerikli ekstra gezilere katılabilir.  
 
Sapphire Princess 17:00’de kapılarını kapatarak 18:00’de Norveç Flam için demir alıyor. 
 
Geniş seçenekli akşam yemeğimizi bizler için ayrılan özel masalarda, Özge Ersu’nun 
Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız. Yemekten sonra geminin casino, gösteri, canlı müzik, 
konser ve benzeri tüm olanaklarından arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz.  
 
Geceleme · Sapphire Princess (3) 
 
 
04. GÜN · 16 TEMMUZ 2019 SALI · NORVEÇ FLAM 
 
07:00’de Sapphire Princess Norveç Flam’a yanaşıyor.  
 
Gemi içinde buluşma sonrası ekstra gezi paketi almış konuklarımız ile gerçekleştireceğimiz 
gezimize başlıyoruz. Bugün kısa bir yürüyüşle bölgedeki en ünlü turistik trene bineceğiz. Bu özel 
gezi treni küçük molalar verirken, Flam ile Myrdal arasındaki yirmi kilometre mesafede bizleri 
buzullar ve çağlayanlar arasından  yaklaşık dokuz yüz metre yukarıya çıkartıp indirecek. Zaman 
kalırsa Flam’da gemi yakınlarındaki bölgede zaman geçirme olanağımız var.  
 
Ekstra gezi paketi almayan ve/veya bölgeyi daha önceden görmüş konuklarımız ise dinlenebilir, 
gemi içi etkinliklerde yer alabilir, yanaşılan limanda kendi olanakları ile gezebilir ya da geminin 
sunduğu değişik içerikli ekstra gezilere katılabilir.  
 
Sapphire Princess 16:00’da kapılarını kapatarak 16:45’te Norveç Hellesylt için demir alıyor. 
 
Geniş seçenekli akşam yemeğimizi bizler için ayrılan özel masalarda, Özge Ersu’nun 
Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız. Yemekten sonra geminin casino, gösteri, canlı müzik, 
konser ve benzeri tüm olanaklarından arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz.  
 
Geceleme · Sapphire Princess (4) 
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05. GÜN · 17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA · NORVEÇ HELLESYLT VE GEIRANGER 
 
09:00’da Sapphire Princess Norveç Helleslyt açıklarında demir atıyor. Karaya çıkışlar ‘Tender’ 
tekneleri ile gerçekleştirilmektedir.  
 
Gemi içinde buluşma sonrası ekstra gezi paketi almış konuklarımız ile gezimize Norveç Fiyordları 
içinde en ünlüsü olan ve günümüze kadar Norveç turistik fotoğraflarının değişmez klasiği 
Geiranger Fiyordu’nun başında yer alan, Henrik Ibsen’in romanlarına konu olmuş Hellesylt 
Köyü’nden başlıyoruz.  Sonra Avrupa’nın en derin gölü (514 metre) Grodas’dan geçip bölgenin 
en büyük kasabası Stryn’e kadar gidecek ve çeşitli fotoğraf molaları vereceğiz. Daha sonra 
Jostedalsbreen Doğal Parkı’na tırmanırken, kar ve küçük göletler ile süslü doğa sizleri adeta 
büyüleyecektir. Knuten, Dalen gibi kasabalardan geçerek, deniz yüzeyinden 1.500 metre 
yüksekteki Dalsnibba Dağı’na otobüsümüzle çıkacağız. Yukarıda, bulutsuz ve sissiz bir hava varsa, 
göreceğiniz manzara nefesinizi kesecektir.  
 
Daha sonra, Geiranger Fiyorduna geri dönüp, gemimizin önünden geçerek, fiyordun en güzel 
şelalelerinin bulunduğu Kartal Yuvası adı verilen noktaya gideceğiz. Fotoğraf molası sonrası 
Geiranger’e dönüyoruz. Zaman kalırsa liman çevresinde serbest kalabileceğiz. 
 
Geminin 11:00’de Hellesylt’ten demir alarak Geiranger Fiyordu içinde yoluna devam edeceğini, 
13:00’te Geiranger açıklarında demir atacağını not ediniz.  
 
Ekstra gezi paketi almayan ve/veya bölgeyi daha önceden görmüş konuklarımız ise dinlenebilir, 
gemi içi etkinliklerde yer alabilir, yanaşılan limanda kendi olanakları ile gezebilir ya da geminin 
sunduğu değişik içerikli ekstra gezilere katılabilir.  
 
Sapphire Princess 18:00’de kapılarını kapatarak 19:00’da Norveç Alesund için demir alıyor. 
 
Geniş seçenekli akşam yemeğimizi bizler için ayırılan özel masalarda, Özge Ersu’nun 
Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız. Yemekten sonra geminin casino, gösteri, canlı müzik, 
konser ve benzeri tüm olanaklarından arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz.  
 
Geceleme · Sapphire Princess (5) 
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06. GÜN · 18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE · ALESUND NORVEÇ 
 
08:00’da Sapphire Princess Norveç Alesund’a yanaşıyor. Gemi içinde buluşma sonrası ekstra gezi 
paketi almış konuklarımız ile gerçekleştireceğimiz gezimize başlıyoruz. Alesund panoramik 
gezimizde önce geçen yüzyılın başındaki yangın sonrası düzenlenen Art Nouveau yapıların 
olduğu bölgeleri göreceğiz. Daha sonra manzarası ile ünlü Aksla Tepesi’ne çıkıyoruz. Tünel ile 
ulaşacağımız, Godoy Adaları’ndan biri olan Giske Adası’ndaki ilginç Chapel’i de fotoğraflayacağız. 
Son durağımız, bölgedeki eski binaları yaşattıkları bir açık hava müzesi olan Sunnmore müzesi. 
Bu şehirdeki inanılmaz panoramayı uzunca bir süre unutamayacaksınız. Dönüşe göre liman 
çevresinde kısa bir zamanımız olabilir.  
 
Ekstra gezi paketi almayan ve/veya bölgeyi daha önceden görmüş konuklarımız ise dinlenebilir, 
gemi içi etkinliklerde yer alabilir, yanaşılan limanda kendi olanakları ile gezebilir ya da geminin 
sunduğu değişik içerikli ekstra gezilere katılabilir.  
 
Sapphire Princess 16:00’da kapılarını kapatarak 17:00’de demir alıyor. Geniş seçenekli akşam 
yemeğimizi bizler için ayırılan özel masalarda, Özge Ersu’nun Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde 
alacağız. Yemekten sonra geminin casino, gösteri, canlı müzik, konser ve benzeri tüm 
olanaklarından arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz.  
 
Geceleme · Sapphire Princess (6) 
 
 
07. GÜN · 19 TEMMUZ 2019 CUMA · DENİZDE 
 
Bugün Sapphire Princess tam gün denizde. Gemi Kuzey enlemlerindeki Norveç Fiyortları 
kıyılarından Batıya, İzlanda’ya dönerek yoluna devam ediyor. Uyandırma, Özge Ersu 
Konferansları ve Yürüyüşleri bulunmamaktadır. Geç kahvaltı alabilir, geminin sunduğu tün 
olanaklardan yararlanabilirsiniz. Gemi içi etkinlikler, sadece yetişkinlere açık olan bölümler ve 
gösteriler sizleri bekliyor. Ayrıca açık artırmalar, canlı konserler, tam gün ve gece açık olan Casino 
da bu serbest gününüzü renklendirecek. Tüm gün kabininizin keyfini çıkartabilirsiniz.  
 
Bu serbest günde ayrıca Özge Ersu’nun düzenleyeceği sürpriz turnuvalar, ödüllü yarışmalar ve 
bölge coğrafyasına uygun film gösterimleri sizleri bekliyor.  
 
Akşam yemeğimizi bizler için ayrılan özel masalarda, Özge Ersu’nun Türkçeleştirdiği menüler 
eşliğinde alacağız. Arzu eden konuklarımız bu gece akşam yemeğini, Özge Ersu’nun 
düzenleyeceği, gemi içindeki özel restoranlardan (Speciality Restaurants)  birinde alabilir. İtalyan 
mutfağı, deniz ürünleri, özel et veya uluslararası yeni mutfak tatlarının ayrı bir özenle servis 
edildiği bu deneyimi yıllarca anımsayacaksınız. Bu yemekler gezi ücretine dahil değildir, gemi ek 
bir bedel almaktadır. Yemekten sonra geminin casino, gösteri, canlı müzik, konser ve benzeri 
tüm olanaklarından arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz.  
 
Geceleme · Sapphire Princess (7) 
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08. GÜN · 20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ · İZLANDA AKUREYRİ 
 
08:00’de Sapphire Princess gezimizdeki ilk İzlanda limanı Akureyri’ye yanaşıyor. 
 
Gemi içinde buluşma sonrası ekstra gezi paketi almış konuklarımız ile gerçekleştireceğimiz 
gezimize başlıyoruz. Akureyri’deki eski bölgeyi ve şehrin diğer yerlerini gördükten sonra, Fiyort  
boyunca otobüsümüzle eşsiz manzaralar arasında dolaşarak önce Akureyri Viewpoint’te 
duracağız. Daha sonra Godafoss Şelaleleri’ne gidiyoruz. Kısa bir yürüyüşle, şelale kıyısında bu 
ülkenin en güzel manzaralarına eşlik edeceksiniz. Yine Christmas garden adı verilen, Noel 
Baba’nın evine de uğrayacağız.  
 
Dönüş yolumuzda küçük kasabalarda ve panoramik noktalarda fotoğraf molaları da vererek 
bölgeyi yakından tanıyacağız. Gezi sonrası limana dönüyoruz. Zaman kalırsa gemi yakınlarındaki 
bölgede zaman geçirebilirsiniz.  
 
Ekstra gezi paketi almayan ve/veya bölgeyi daha önceden görmüş konuklarımız ise dinlenebilir, 
gemi içi etkinliklerde yer alabilir, yanaşılan limanda kendi olanakları ile gezebilir ya da geminin 
sunduğu değişik içerikli ekstra gezilere katılabilir.  
 
Sapphire Princess 19:00’da kapılarını kapatarak 20:00’de İzlanda Isafjordur için demir alıyor. 
 
Geniş seçenekli akşam yemeğimizi bizler için ayrılan özel masalarda, Özge Ersu’nun 
Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız. Yemekten sonra geminin casino, gösteri, canlı müzik, 
konser ve benzeri tüm olanaklarından arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz.  
 
Geceleme · Sapphire Princess (8) 
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09. GÜN · 21 TEMMUZ 2019 PAZAR · İZLANDA ISAFJORDUR 
 
08:00’de Sapphire Princess İzlanda Isafjordur açıklarında demir atıyor. Karaya çıkışlar ‘Tender’ 
tekneleri ile gerçekleştirilmektedir.  
 
Gemi içinde buluşma sonrası ekstra gezi paketi almış konuklarımız ile gerçekleştireceğimiz 
gezimize başlıyoruz. Aracımızla panoramik olarak yapacağımız gezide göreceğimiz yerler 
arasında, hoş manzarası olan yollardan geçerek varacağımız, adeta çiçekler ve yeşillik içinde 
kaybolmuş Bolungarvik Kilisesi, buzullarla kaplı Seljalandsdalur Nehri Vadisi, Seljadalsfoss 
Şelaleleri yer alıyor. Ayrıca Osvor Deniz Müzesi’ni ve bir balıkçı evini de gezeceğiz. Son durağımız 
ise ilginç sergisi ile Deniz Müzesi. Daha sonra limana dönüyoruz. Zaman kalırsa gemi 
yakınlarındaki bölgede zaman geçirebilirsiniz.  
 
Ekstra gezi paketi almayan ve/veya bölgeyi daha önceden görmüş konuklarımız ise dinlenebilir, 
gemi içi etkinliklerde yer alabilir, yanaşılan limanda kendi olanakları ile gezebilir ya da geminin 
sunduğu değişik içerikli ekstra gezilere katılabilir.  
 
Sapphire Princess 18:00’de kapılarını kapatarak 19:00’da İzlanda Isafjordur için demir alıyor. 
 
Geniş seçenekli akşam yemeğimizi bizler için ayrılan özel masalarda, Özge Ersu’nun 
Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız.  
 
Arzu eden konuklarımız bu gece akşam yemeğini, Özge Ersu’nun düzenleyeceği, gemi içindeki 
özel restoranlardan (Speciality Restaurants)  birinde alabilir. İtalyan mutfağı, deniz ürünleri, özel 
et veya uluslararası yeni mutfak tatlarının ayrı bir özenle servis edildiği bu deneyimi yıllarca 
anımsayacaksınız. Bu yemekler gezi ücretine dahil değildir, gemi ek bir bedel almaktadır.  
 
Yemekten sonra geminin casino, gösteri, canlı müzik, konser ve benzeri tüm olanaklarından arzu 
ettiğinizce yararlanabilirsiniz.  
 
Geceleme · Sapphire Princess (9) 
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10. GÜN · 22 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ · İZLANDA GRUNDARFJORDUR 
 
07:00’de Sapphire Princess İzlanda Grundarfjordur açıklarında demir atıyor. Karaya çıkışlar 
‘Tender’ tekneleri ile gerçekleştirilmektedir. Gemi içinde buluşma sonrası ekstra gezi paketi almış 
konuklarımız ile gerçekleştireceğimiz gezimize başlıyoruz. Önce dört bin yıllık yanardağ 
püskürme bölgesi Berserkergata’ya gideceğiz. Buradaki ilginç dokuzuncu yüzyıl efsanesi de 
ilginizi çekecek. Sonra sırada Bjarnarhöfn Köpekbalığı Çiftliği var. Burada dört yüz yıllık geçmişi 
olan Hákarl etinin nasıl yapıldığını, yakınlarındaki seksen metrelik kutsal tepe Helgafell’de ise 
Laxdœlla Efsanesindeki kadın kahramanın öldüğü yeri göreceğiz. Daha sonra korunmuş evleri ile 
Stykkisholmur’ geçiyoruz. Sonrasında limana döneceğiz. Zaman kalırsa gemi yakınlarındaki 
bölgede zaman geçirebilirsiniz.  
 
Ekstra gezi paketi almayan ve/veya bölgeyi daha önceden görmüş konuklarımız ise dinlenebilir, 
gemi içi etkinliklerde yer alabilir, yanaşılan limanda kendi olanakları ile gezebilir ya da geminin 
sunduğu değişik içerikli ekstra gezilere katılabilir. Sapphire Princess 19:00’da kapılarını kapatarak 
20:00’de İzlanda Reykjavik için demir alıyor. 
 
Geniş seçenekli akşam yemeğimizi bizler için ayrılan özel masalarda, Özge Ersu’nun 
Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız. Yemekten sonra geminin casino, gösteri, canlı müzik, 
konser ve benzeri tüm olanaklarından arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz.  
 
Geceleme · Sapphire Princess (10) 
 
11. GÜN · 23 TEMMUZ 2019 SALI · İZLANDA REYKJAVIK 
 
07:00’de Sapphire Princess İzlanda’nın başkenti Reykjavik yakınlarına yanaşıyor. Gemi içinde 
buluşma sonrası ekstra gezi paketi almış konuklarımız ile gerçekleştireceğimiz gezimize 
başlıyoruz. Temiz caddeleri, güzel yapıları ile ünlü, dünyanın en kuzeyindeki başkentte 
panoramik olarak göreceğimiz yerler arasında Parlamento Binası, ülkenin en büyük kilisesi 
Hallgrímskirkja, Perlan Binası ve mağazaları, şehrin en hareketli caddesi olan Laugavegur 
bulunuyor. Sonra, yaklaşık kırk beş dakika uzaklıktaki, dünyanın en ünlü jeotermal havuzlarından 
Blue Lagoon’a gidiyoruz. Buradaki sıcak sularda havuza girme olanağımız olacaktır. Bu deneyimi 
ömür boyu unutamayacaksınız. Daha sonra limana dönüyoruz. Zaman kalırsa gemi yakınlarındaki 
bölgede zaman geçirebilirsiniz.  
 
Ekstra gezi paketi almayan ve/veya bölgeyi daha önceden görmüş konuklarımız ise dinlenebilir, 
gemi içi etkinliklerde yer alabilir, yanaşılan limanda kendi olanakları ile gezebilir ya da geminin 
sunduğu değişik içerikli ekstra gezilere katılabilir. Sapphire Princess 19:00’da kapılarını kapatarak 
20:00’de demir alıyor. 
 
Geniş seçenekli akşam yemeğimizi bizler için ayrılan özel masalarda, Özge Ersu’nun 
Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız. Yemekten sonra geminin casino, gösteri, canlı müzik, 
konser ve benzeri tüm olanaklarından arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz.  
 
Geceleme · Sapphire Princess (11) 
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12., 13. VE 14. GÜN · 24, 25 VE 26 TEMMUZ 2019  · DENİZDE 
 
Bugün Sapphire Princess Güney enlemlerine yapacağımız üç günlük deniz yolculuğumuz başlıyor. 
Üç gün boyunca uyandırma, Özge Ersu Konferansları ve Yürüyüşleri bulunmamaktadır. Geç 
kahvaltı alabilir, geminin sunduğu tün olanaklardan yararlanabilirsiniz.  
 
Gemi içi etkinlikler, sadece yetişkinlere açık olan bölümler ve gösteriler sizleri bekliyor. Ayrıca 
açık artırmalar, canlı konserler, tam gün ve gece açık olan Casino da bu serbest gününüzü 
renklendirecek. Tüm gün kabininizin keyfini çıkartabilirsiniz. Bu serbest günlerde ayrıca Özge 
Ersu’nun düzenleyeceği sürpriz turnuvalar, ödüllü yarışmalar ve bölge coğrafyasına uygun film 
gösterimleri sizleri bekliyor.  
 
Akşam yemeklerimizi ve Özge Ersu Gezileri Veda Galası Akşam yemeğimizi bizler için ayrılan özel 
masalarda, Özge Ersu’nun Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız.  
 
Arzu eden konuklarımız bir akşam yemeğini, Özge Ersu’nun düzenleyeceği, gemi içindeki özel 
restoranlardan (Speciality Restaurants)  birinde alabilir. İtalyan mutfağı, deniz ürünleri, özel et 
veya uluslararası yeni mutfak tatlarının ayrı bir özenle servis edildiği bu deneyimi yıllarca 
anımsayacaksınız. Bu yemekler gezi ücretine dahil değildir, gemi ek bir bedel almaktadır.  
 
Yemeklerden sonra geminin casino, gösteri, canlı müzik, konser ve benzeri tüm olanaklarından 
arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz.  
 
Geceleme · Sapphire Princess (12,13 ve 14) 
 
 
15. GÜN · 27 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ · SOUTHAMPTON · LONDRA · GATWICK · İSTANBUL 
 
07:00’de Sapphire Princess gezimizin son noktası İngiltere Southampton’a yanaşıyor. Gemiden 
çıkış işlemleri sonrası araç ile Southamton limanından Londra’ya transfer. Yaklaşık yüz elli 
kilometrelik zevkli otobüs yolculuğunda Özge Ersu ‘Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk · 
Britanya ve Sömürgecilik’ konferansını verecektir. 
 
Londra’ya varış sonrası, zamanını serbest olarak değerlendirmek isteyen konuklarımızla 
merkezde ayrılıyoruz. Arzu eden konuklarımızla Londra’yı yakından tanıyacağımız çevre gezimizi 
yapıyoruz. Panoramik olarak göreceğimiz yerler arasında bulunuyor. 
 
13:00’te buluşma ve Londra Gatwick Havaalanına hareket. Uçuş işlemleri sonrası 17:00’de Türk 
Hava Yolları TK 1998 ile İstanbul’a uçuş. Yerel saat ile 22:50’de İstanbul Atatürk Havaalanı’na 
varış ve gezimizin sonu. 
 
Özge Ersu ile bir başka coğrafyada buluşmak üzere 
 
Geceleme · Evinizde 
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NORVEÇ VE İZLANDA EKSTRA GEZİLERİ  HAKKINDA ÖNEMLİ  HATIRLATMA 

• Ekstra gezilerin fiyatları, geziye kesin kayıt yaptırdıktan sonra bu gezilere ücreti karşılığı 
katılmak isteyen konukların sayısı ile belirlenir ve geziden bir ay önce (en geç 13 Haziran 
2019 Perşembe) duyurulur. 
 

• Bölgedeki aşırı yoğunluktan ötürü bu turlara gezi başladıktan sonra kayıt alın(a)mamaktadır, 
sadece gezi öncesi ekstra tur paketlerini ödeyen konuklara açıktır. 

 

• Geziler yalnızca paket(ler) olarak alınır, tek tur seçimi yapılmamaktadır.  
 

Anlayışınıza teşekkür ederiz.  
 

 
 

NORVEÇ VE FİYORTLARI EKSTRA GEZİ  PAKET PROGRAMLARI  

BERGEN · Transfer, Panoramik Şehir Gezisi, Ortaçağ Evleri, Floibanen, Özge Ersu Türkçe Rehberliği 

FLAM · Flam Myrdal Özel Gezi Treni, Özge Ersu Türkçe Rehberliği 

HELLESYLT · GEIRANGER · Transfer, Helleslyt, Grodas Gölü ve Stryn, Jostedalsbreen Doğal parkı, 
Knuten, Dalen, Araç ile Dalsnibba Dağı Çıkışı, Kartal Yuvası Şelaleleri,  Özge Ersu Türkçe Rehberliği 

ALESUND · Transfer, Art Nouveau Bölgesi, Aksla Tepesi, Godoy Adaları / Giske, Chapel, Sunmore 
Müzesi Girişi, Özge Ersu Türkçe Rehberliği 

PAKET ÜCRET İ  ·  BELİRTİLEN TARİHTE AYRICA BİLDİRİLECEKT İR  
 

İZLANDA VE FİYORTLARI EKSTRA GEZİ  PAKET PROGRAMLARI  

AKUREYRI · Transfer, Panoramik Şehir Gezisi, Viewpoint, Godafoss Şelaleleri, Christmas Garden 
Santa Claus Noel Baba Evi, Yerel Rehber, Özge Ersu Türkçe Rehberliği 

ISAFJORDUR · Transfer, Bolungarvik Kilisesi, Seljalandsdalur Nehri Vadisi, Seljadalsfoss Şelaleleri, 
Osvor Deniz Müzesi, Balıkçı Evi, Deniz Müzesi, Yerel Rehber, Özge Ersu Türkçe Rehberliği 

GRUNDARFJORDUR · Transfer, Panoramik Berserkergata, Helgafell ve Stykkisholmur Gezileri, 
Bjarnarhöfn Köpekbalığı Çiftliği, Yerel Rehber, Özge Ersu Türkçe Rehberliği 

REYKJAVIK · Transfer, Hallgrímskirkja, Perlan Binası ve mağazaları, Laugavegur Caddesi, Blue Lagoon 
Jeotermal Havuzu Girişi ve Yüzme, Yerel Rehber, Özge Ersu Türkçe Rehberliği 

PAKET ÜCRET İ  ·  BELİRTİLEN TARİHTE AYRICA BİLDİRİLECEKT İR  
 

NORVEÇ VE İZLANDA VE FİYORDLARI TÜM EKSTRA GEZİ  PAKETİ  
PAKET ÜCRET İ  ·  BELİRTİLEN TARİHTE AYRICA BİLDİRİLECEKT İR  

 
LONDRA ŞEHİR TURU 

BELİRTİLEN TARİHTE AYRICA BİLDİRİLECEKTİR  
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PRINCESS CRUISES · SAPPHIRE PRINCESS   
 

          

2004 yılında denize indirilen ve 2018 yılında yenilenen on sekiz katlı Royal Princess 2.670 konuk ve 
1.100 çalışan kapasitelidir, 290 metre uzunluk ve 62 metre yüksekliğe sahiptir.  
 

Gemide 3 havuz, 8 spa havuzu / jakuzi, 6 büyük restoran, 5 temalı restoran, hamburger grill, pizzacı, 
dondurma barı bulunmaktadır. Gösteri salonları arasında Princess Theater, Explorer's Lounge, 
Wheelhouse Bar, Club Fusion, Skywalkers Nightclub, Churchill’s Cigar Lounge yer almaktadır.  
 

The Sanctuary, Yıldızlar Altında Havuz Başı Sineması, Lotus Spa Fitness Center, Çocuk ve Ergen 
Merkezleri, Internet Café, Minigolf Sahası, Casino, Kütüphane, Sanat Galerisi, Fotoğraf ve Video 
Galerisi, Duty Free Mağazalar, Spor Sahası, Resepsiyon, Gezi Masası ve Revir diğer sunulan servis ve 
hizmetler arasındadır. 
 

Standart kabinlerde rahat yataklar, geniş dolap, televizyon, buzdolabı, kasa, telefon, saç kurutma 
makinesi ve duş bulunmaktadır. 

 
 

G E Z İ  Ü C R E T İ  

İÇ KAB İNDE K İŞİ  BAŞ I  

3.099 EURO 
(LİMAN VE HAVAALANI VERGİLER İ  ·  KİŞİ  BAŞI  600 EURO DAHİLDİR) 

 
KISITLI  DIŞ  KAB İNDE K İŞİ  BAŞ I  

SORUNUZ 
 

BALKONLU KAB İNDE K İŞİ  BAŞ I  
SORUNUZ 

 
TEK K İŞ İL İK KAB İN ·  AYNI  KAB İNDE ÜÇÜNCÜ YET İŞK İN ·  BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLER İN İ  SORUNUZ 

 

KRED İ  KARTI  TAKS İTLER İNDE BANKALARIN BEL İRLED İĞİ  YASAL MASRAFLAR ÜCRETE EKLEN İR 
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B İ Z E  A İ T  

     

GEZ İ  ÜCRET İ  İÇ İNDEK İ  H İZMET VE SERV İSLER 

Sapphire Princess Gemisinde (15) Gün (14) Gece Tam pansiyon Konaklama 
Liman ve Havaalanı Vergileri (Kişi Başı 600 Euro) 

 

Özge Ersu Eşliği · Gemi İçi Türkçe Rehberliği 
Alınan Ekstra Gezilerde Özge Ersu Tur Liderliği ve Profesyonel Rehberliği 

Konferansları · Yürüyüşleri · Dinletileri 
Naviosa Turizm Profesyonelliği ve Özeni 

Türk Hava Yolları ile İstanbul - Londra Gatwick - İstanbul Gidiş Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti 
Havaalanı - Liman - Havaalanı Transferleri 

Gemi İçinde Ücretsiz Olarak Sunulan Etkinlikler ve Gösteriler 
Gemi İçinde Ücretsiz Olarak Sunulan Kahvaltı, Öğle ve Akşam Yemekleri 

Gemi İçinde Gemi İçinde Ücretsiz Olarak Sunulan İkramlar · Belirtilen Yiyecek ve İçecekler 
Gemi Giriş ve Çıkışlarında Bagaj Taşıma Hizmetleri 

Tüm Gün ve Gece Oda Servisi 
Havaalanı Gezi Belgeleri Kiti 

Özge Ersu Gezi Yazıları · Haritalar · Belgeler 
Türsab Gezi Sigortası 

 
 

S İ Z E  A İ T  
     

GEZ İ  ÜCRET İ  DIŞ INDAK İ  SERV İS VE H İZMETLER 

Tek Kişilik Kabin Farkı 
Gemi · Acente · Özge Ersu Tarafından Gerçekleştirilecek Ekstra Geziler 

 

Gemide Ödenmesi Zorunlu Personal Tipleri (Bahşişler) 
(Gece Başı Kişi Başı 13,5 Usd) 

 

Yurt Dışı Çıkış Bedeli 
 

Vize Ücreti 
(Bu gezi için İngiltere ve Schengen Vizeleri Gerekmektedir) 

 

Uçuşlarda Belirtilen Bagaj Sınırlamaları Üzerindeki Ek Ücretler 
Uçuşlarda Belirtilen Süre Sonrası Yapılan Kayıtlarda Oluşabilecek Ücret Artışı 

 

Gemi İçinde Ücretli Olarak Sunulan Etkinlikler ve Gösteriler 
Gemi İçinde Ücretli Olarak Sunulan Yemekler · İkramlar · Ücretli Yiyecek ve İçecekler 

 

Gemi İçinde Wifi · Internet · Gemi Gsm ve Telefon Giderleri 
 

Diğer Tüm Kişisel Harcamalarınız · Belirtilmeyen Servis Ve Hizmetler 
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B İ L G İ L E R  ·  K O ŞU L L A R  

• Gezi ücreti, acente tarafından belirlenmiş tam ödemeli kişi sayısı ve sonrası için geçerlidir. Bu sayı 
altındaki katılımlarda gezi gerçekleştirilmez, yasal kesintiler sonrası (uçak bileti, gemi 
rezervasyonu ve benzeri) ücret iadesi yapılır ya da arzu edilirse ücretler yeniden düzenlenir.  

 

• Tüm konuklar, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından acenteler ve katılımcılar için zorunlu 
kılınan Tur Sözleşmesini imzalamakla yükümlüdür.  

 

• Geziye katılamama durumunda geçerli olan iptal ve iade koşulları, yapılması zorunlu sözleşme 
çerçevesinde acenteden öğrenilebilir.  

 

• Özge Ersu, geziyi gerçekleştiren Türsab A Grubu seyahat acentesi ile konukları arasında aracı 
konumundadır. İdari, mali ve hukuksal tüm konular belirtilen acente ile katılımcı arasındadır. 

 

• Bugüne dek hiç karşılaşılmamış olsa da, acil ve beklenmeyen, önceden bilinemeyen bir sağlık veya 
aile durumu, yakınının kaybı, idari bir sorun ya da kendisinin vefatı nedeni ile geziye Özge 
Ersu’nun beklenmedik bir biçimde eşlik edememesi durumunda yerine gruba bölgeyi yine çok iyi 
bilen başka bir Türkçe rehber verilebilir. 
 

• Otel, uçak ve gemilerde yoğunluktan ötürü uzun süreli opsiyon alınamamaktadır. Kesin 
rezervasyon sonrası uygunluk ve güncel ücretler kontrol edilerek olası değişiklikler bildirilir. 

 

• Gezi tarihi yakınlığına göre havayolu ücretlerinde gerçekleşebilecek olası artışlar gezi ücretlerine 
yansıtılır. Kesin havayolu ayrıntıları gezi hareketinden bir hafta önce verilir. 

 

• Seyahat acentesi gerekli gördüğü durumlarda katılımcılara önceden haber vermeden, programın 
içeriğini bozmadan, gezilen ve konaklama yapılan yerlerin sıralamasını, ulaşım araçları ve 
havayolunu değiştirebilir. 
 

• Gezinin bitiş tarihindeki günü dikkate alınarak katılımcıların en az altı ay geçerli pasaportunun 
olması gerekmektedir. Pasaport alım tarihi on yıldan eski olmamalıdır.  

 

• Gezilerde otellere giriş 15:00 sonrasıdır. Otellerden son çıkış saati 11:00’dir.  
 

• Vize gereksinimi olan gezilerde konukların zaman geçirmeden acente ile bağlantıya geçmesi 
gerekmektedir. Her durumda acente yetkilisi ile vize durumunuzu görüşünüz. 

 

• Otellerde ve gemi kabinlerinde üç kişilik konaklama uygunluğa bağlıdır. Üçüncü yatağın genellikle 
ranza, açılan kanepe ya da katlanır yatak olduğunu, diğer iki yatak rahatlığında olmayabileceğini, 
konaklama alanını oldukça daraltacağını not ediniz. 

 

• Çocuk ücretleri iki yetişkin ile aynı odada ya da kabinde konaklandığında geçerlidir. 
 

• Havayollarının yapabileceği uçuş günü, saati değişikliklerinden, bagaj taşıma kurallarında 
acenteye veya yolcuya bildirmeden yapabileceği farklı bagaj taşıma uygulamalarından acente 
sorumlu değildir. 

 

• Seksen yaş ve üzeri konuklar gezi sigortası kapsamı dışındadır. Gezi ücretine dahil olan sigorta, 
asgari gereksinimleri karşılamaktadır. Daha kapsamlı bir sigortayı kendiniz alabilirsiniz.  

 

• Program içeriğindeki farklılıklar konusunda seyahat acentesinde bulunan geçerli son sürüm 
dikkate alınır. Geziye katılan konuklar tüm bu kuralları kabul etmiş sayılır. 
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ÖZGE ERSU 
 

GEZ İ  UZMANI ·  PROFESYONEL TUR İST REHBER İ  

BELGESEL RADYO YAPIMCISI  ·  TUR İZM YAZARI ·  EĞİTMEN ·  MÜZ İK TAR İHÇ İS İ  

KONFERANSÇI  ·  KONUŞMACI ·  SUNUCU ·  MODERATÖR 

 
www.ersu.net 

 
 
 
 

FACEBOOK · INSTAGRAM · TWITTER 
#ozgeersu 

 

1965 yılında Samsun'da doğdu. Kadıköy Maarif Koleji sonrası Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz 
Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü, turizm sektöründe çalışmak üzere ayrılarak ekonomi eğitimi 
aldı. Genç yaşta Bodrum’da beş yıldızlı otelde Satış ve Pazarlama Müdürlüğü, İstanbul’da turizm 
acentesi üst düzey yönetici deneyimi sonrası kazandığı sınav ile profesyonel turist rehberliği 
kariyerine başladı.  
 
Skal International tarafından ‘Turizmde Kalite değerlendirmeleri sonucunda çok az sayıda 
rehbere verilen ‘Skal Turizmde Kalite · Türkiye’nin En İyi Profesyonel Turist Rehberi’ unvanı 
başta olmak üzere çok sayıda ödülü, katkı plaketi ve brövesi var. Yine Tureb Türkiye Turist 
Rehberleri Birliği’nce verilen ‘Turizm Yazarlığı · Gazeteciliği’ ile ‘Süreli Yayıncılık · Televizyon’ 
ödülleri sahibi.  
 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Profesyonel Turist Rehberi olarak Türkiye'de gezdirdiği turist ve 
yerli konukların yanı sıra Antarktika’dan Afrika safarilerine, Küba’dan Fas’a, Arjantin’den 
Vietnam’a, Kuzey Kutbu’ndan Avustralya’ya kadar yüz yetmiş ülkeyi gezdirdi, büyük ölçekli 
programları şef rehber olarak yönetti. Yurt dışı resmi devlet ve heyet gezilerinde 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık protokol rehberliği yaptı. 
 
Tureb Türkiye Turist Rehberleri Birliği ve İstanbul Rehberler Odası tarafından en çok gezen ve 
değişik yerlere giden birkaç rehber arasında gösteriliyor. Uluslararası Rehberler Günü’nde başta 
İstanbul ve Aydın Kuşadası Rehber Birlikleri olmak üzere seremonileri sunuyor ve moderatörlük 
yapıyor. On yıllardır özellikle dünyanın uç coğrafyalarına ve Türkiye'nin değişik bölgelerine 
uzman acenteler işbirliğinde 'Özge Ersu Gezileri' markası ile lüks programlar düzenliyor. 
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Türkiye’deki turizm meslek yüksekokulları ve üniversitelerde, eğitim kurumlarında, özel ve resmi 
kuruluşlarda on yıllardır vermekte olduğu, fotoğraf, video, harita ve benzeri görsellerin yanı sıra 
dünyanın değişik bölgelerinden getirdiği ilginç eşyalarla zenginleştirdiği, mesleğindeki deneyimini 
paylaştığı  ‘Dünya Turu’, 'Bir Dünya Müzik' ve ‘Dijital Dönüşüm’ konferans serileri ile tanınıyor, farklı 
sektörlere özgü (sağlık, sigorta, gıda, yönetim vb.) çalışmalar hazırlayıp sunuyor.  
 
Akademik bildirilerini sunduğu Türkiye ve yurt dışındaki uluslararası kongrelere konuşmacı olarak 
davet ediliyor, uzmanlık konularında sunumlar yapıyor ve oturumları yönetiyor. Son yıllarda 
çalışmalarını başta turizm sektörü odaklı olmak üzere Dijital Dönüşüm’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Değişik 
Sektörlerde Sayısal Gelecek’ çalışmaları üzerine yoğunlaştırmış durumda.  
 
2008-2013 yılları arasında beş sene boyunca Ntv Radyo’da her Cumartesi 15:10’da ve her Pazar 
17:10’da dünyanın değişik coğrafyalarını, tarihteki olayları, kültürel kavramları, bu konular için 
yazılmış şarkıların hikayelerini de dinleterek anlattığı bol ödüllü ‘Özge Ersu ile Laterna · Şehirlerim 
Şarkılarım’ müzikal belgesel programını hazırlayıp sundu.  
 
2013 yılında Internet üzerinden yayın yapan Türkiye’nin ilk ve tek müzikal belgesel web radyosu 
Lateradio’yu kurdu. Caz, Blues, Old School Rock, Soul, Klasik Müzik ve Türkçe Nostalji içerikli 
aralıksız tematik yayın yapan radyosunda aralıklarla Latelive markası ile canlı yayınları 
gerçekleştiriyor. Yayınları ücretsiz uygulaması ve web sitesi üzerinden dinlenebiliyor. 
 
Lise yıllarında tanıştığı Rock, Blues ve New Age çalışmalarını tam donanımlı ev stüdyosunda 
sürdürüyor. Amatör olarak davul çalıyor, Blues ve Caz parçaları için şarkı sözü yazıyor, aranjmanlar 
için çeviri yapıyor. Müzik konusunda eğitimler verip, başta Rock ve Blues Tarihçesi olmak üzere 
seminer çalışmaları yapıyor. Yıllar içinde oluşturduğu geniş müzik arşivi ile aralıklarla Underground 
Old School Rock ve Blues temalı müzik kulüplerinde, prestijli salonlarda dinleti geceleri 
gerçekleştiriyor, tanıtımlarda müzikal sunumlar yapıyor.  
 
Güneydoğu Anadolu kökenli yerel müzisyenler ile oluşturup Türkiye içinde turnelere çıktığı 'Özge 
Ersu Orkestrası' ile 'Sazz ve Cazz' adını verdiği kendi formatında ağıt, türkü ve şarkıların hikâyelerini 
anlatıyor, orkestrası bu kalıpları modern Blues, Caz, Flamenco ve Reggae formları ile yorumluyor. 
Sazz ve Cazz Orkestrası konserleri ile değişik toplantı ve salonlarda sahne alıyor.  
 
Tüm birikim ve çalışmalarını ‘Türkiye’nin En Zengin İçerikli Kişisel Gezi Sitesi’ sloganlı www.ersu.net 
adresinde ve Ios, Android ile Windows platformları için hazırladığı ücretsiz ‘Özge Ersu’ mobil 
uygulamasında paylaşıyor.  
 
Uzun süredir vatandaşı olduğu Fransa’da Côte d’Azur Nice şehrinde yaşıyor. Evli, üç kız babası. 
İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve az Almanca biliyor. Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Derneği 
sporcusu. Hobileri tarih, coğrafya, teknoloji, blues, caz, davul, yelken, basketbol ve bilardo. 
 
 

 
 

ozge@ersu.net 
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Ö Z G E  E R S U  G E Z İ L E R İ  ·  S İ Z E  Ö Z E L  N A V I O S A  Y E T K İ L İ S İ  

NİHAN GÜRKAN 
nihan.gurkan@naviosa.com 

 

0216 355 14 66 

 

N A V I O S A  ·  C E Y T  T U R İ Z M  O R G A N İ Z A S Y O N  D A N I ŞM A N L I K  L T D .  

www.naviosa.com 
 

Noter Sokak Deniz Apartmanı 36/3 Giriş Katı Şaşkınbakkal 34740 Kadıköy İstanbul  
 

0216 355 14 65 
 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türsab Belge No A 9947  
 

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİMİ · ISO 9001 KALİTE YÖNETİMİ 
 
 

  
 

Tati lci lerin yol arkadaş ı ,  gezginlerin daimi baş lang ıç noktas ı  Naviosa Tur bugün tati l  
severlerin desteğ iy le sektörün trendlerini  bel ir leyen, başar ı lar ı  ödüllerle 
onurland ır ı lan ve tati l  dendiğ inde akla i lk gelen marka konumuna yükselmişt ir .   
 

Kuruluşundan bugüne iz lediğ i  doğru ve dürüst hizmet polit ikalar ı ,  yap ı lan alt  yap ı  ve 
teknoloj i  yat ır ımlar ı  i le devaml ı  büyümektedir.  
 

Müşteri  memnuniyetinin ve kal itel i  hizmet anlay ış ın ın her şeyden önce geldiğ ine 
inanan Naviosa Tur’un tecrübeli  çal ışanlar ı ,  bu i lke doğrultusunda ihtiyaçlar ın ız ın 
tümüne h ızl ıca cevap verebilmek ve siz lere unutulmaz bir  tati l  tecrübesi  yaşatmak 
için gerekli  tüm haz ır l ıklar ı  yapmaya her gün, her saat devam etmektedir.  
 

Türkiye genelindeki güçlü otel  bağ lant ı lar ı  ve online olarak birbir ine bağ l ı  birçok 
noktam ız i le geniş  bir  hizmet ağ ına sahip olan Naviosa Tur dev kadrosuyla,  her zaman 
en kal itel i  ürünü, uygun f iyat avantaj lar ı  i le misafir lerine sunmay ı  hedef edinmişt ir.  
 

Hizmet kalitesini  uluslararas ı  ISO 10002 Müşteri  Memnuniyeti  Yönetimi ve ISO 9001 
Kal ite Yönetimi sertif ikalar ı  i le belgeleyen Naviosa Tur’da, yurtiçi  otel lerinden 
yurtd ış ı ,  kültür ve cruise turlar ına kadar arad ığ ın ız her şeyi kolayl ıkla bir  arada 
bulabi l irs iniz.  Birçok fark ıyla art ık kurumsal seyahat,  fuar ve kongre hizmetlerinin 
hepsi  tek çat ı  alt ında, uzman kadrolar taraf ından tit iz l ikle incelenerek seçi lmektedir.  
 

Ürün ve hizmet planlamas ında her zaman misafir  görüş lerinin ış ığ ında yol alan ve her 
görüşü can kulağ ı  i le dinleyen Naviosa Tur ‘un sektörel  başar ıs ın ın temelinde siz  
değerl i  müşteri lerine verdiğ i  önem yatmaktad ır.  
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