
Haber

Dev yolcu ~emileriyle
(kruvaziyer) yapilan

turlarin sayisi artiyor.
Turlarda süreler bir ile 2

hafta arasinda de~isiyor.
Fiyatlar ise 699 eurodan

baslayip 3 bin 500 euro'ya
kadar yükseliyor.

FIvATLAR SÜRE VE ROTAVA GÖRE DEGisiVOR

Rota/süre Sirket/telefonFiyat

Adriyatik /8 gün

MSC, 0212-3180055890 Euro

Akdeniz /8 gün

Setur, 0216-4740600990 Euro

Asya turu /16 gün

Golden Bay, 0212-232 88 011.999 Euro

Baltik baskentleri / 13 gün

Setur, 0216-47406022.800 Euro

Baltik sehirleri /11 gün

Hey Travel, 0212-343 82 901.599 Euro

Hirvatistan-Bari / 8 Qün

MSC, 0212-3180055795 Euro

iskandinavya /11 gün
Setur, 0216-47406002.750 Dolar

iskoçya / 11 gün
Golden Bay, 0212-232 88001.299 Euro

italya-ispanya / 8 gün
Hatsail, 0212-225 71441.299 Euro

Norveç Fiyordlari / 1 hafta

Cerrahgil, 0212-444 31 ~21.440 Euro

Ren Nehri / 1 hafta
Tugra Turizm, 0212-21932001.790 Euro

Sen Nehri / 1 hafta
Tugra Turizm, 0212-219 32 011.790 Euro

Po Nehri / 8 gün
Hey Travel, 0212-343 '82903.500 Euro

Transatlantik turu
Airep, 0212-33429002.691 Euro

Tunus-Fransa /1 hafta
Cerrahgil, 0212-44431 311.065 Euro

Volga Nehri /10 gün

Hey Travel, 0212-343 82 901.250 Euro

Volga Nehri / 7 gün

Apex, 0216-302 9302699 Euro

Yunan Adalari / 6 gün

Setur, 0216-47406011.650 Euro

._.J{eLemJ{Ö~IEOG~U
keremk@merkezdergi.com.tr

Dev gemilerle tatil yani kruvazi
yer turizmi, aslinda oldukça eski
bir turizm çesidi. Bu gemilerle

yapilan turlar daha çok zengin ve orta
yas üstü kesime pazarlaniyor. Ancak
son dönemde kruvazör turizmi tam an

lamiyla kabuk degistiriyor. Bu degisim
tüm dünyada oldugu gibi Türkiye'de de
kendini göstermeye basladi.

Önce fiyatlar düstü. Sonrasinda ge
milerin ugradigi limanlarin sayisi artti.
Bununla birlikte turlarin sayisiyükseldi.

Firma sayisi artti
Bunun sonucunda birkaç yil öncesi

ne kadar, Türkiye'de topu topu bir iki
firma kruvaziyer turu satarken bugün
sayi 10'u geçti. Setur kruvaziyer rotasi
ni sik bir katalogla tanitmaya baslarken
Cerrahgil ve Arkas Denizcilik gibi ana

isi denizcilik olan firmalar da kruvazi
yer turu pazarlamaya basladi. Hey Tra
vel Trends gibi çiçegi burnunda firma
lar tatil paketlerine gemi turlarini ekle
meye basladi.

Bunda en önemli etken fiyatlarin
düsmesi. Geçmis yillarda bu tür bir tu
run en düsük fiyah 3 bin dolar civarin
daydi. Bugün bin dolara dev gemilerde
tatil mümkün. Yine geçmis dönemde
turlarin rotalari sadece Akdeniz, Mal
divler veya Bahamalar'la sinirliydi. Bu
gün onlarca farkli seçenek var.

5 ylldizh gemiler
Dev gemiler bir anlamda 5 yildizli

otel konforu sunuyor. 10-15katli bu ge
milerde çok sayida yüzme havuzu da
var. Gemi turlarinin önemli bir kismi

uçakla belli bir yere uçup, daha sonra

••
SIMDI MODA, ••
ASK GEMILERI
~~,,~L~,
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limanda demirlemis gemiye binilerek
gerçeklestiriliyor. Dolayisiyla, tatileile
re sunulan fiyatlar çogu kez uçak + ge
mi turunu kapsayacak sekilde hazirla
niyor.

Fiyatlar degisken
Fiyatlar ise gidilecek yer, kalinacak

kamaranin tipi ve turun süresine göre
degiskenlik gösteriyor. Örnegin, fiyati
890 eurodan baslayan MSC Cruises'in 8
günlük Adriyatik turunu ele alalim...

Iç kabin fiyati 890 euro olarak be1ir
lenirken, dis kabinde fiyat bin 100 euro,
balkonlu kabinde ise bin 350 euro ola

rak pazarlaniyor.
Hey Travel'in 11 günlük Baltik se

hirlerinde, iç kabin için bin 599 euro
dan baslayan fiyatina THY ile Kopen
hag' a uçus fiyati da dahil ediliyor.

Dis kab in fiyati bin 949 euro, bal
konlu kabinde ise fiyat 2 bin 199 euro
ya kadar çikiyor. Sirketlerin fiyati iki
kisilik kabinlerde kisibasi olarak belir
leniyor, Gemi turlarinda fiyatlar genel
likle tam pansiyon olarak veriliyor.

Cerrahgil Turizm Yönetim Kurulu
Üyesi Selda Cerrahoglu, kruvaziyer tu
rizminin neden tercih edildigi konu-

sunda sunlari söylüyor:
"Tatileiler Avrupa' da belli yerleri

gezmekten bikti. Simdi bavullarini açip
kapamadan bir turda 7-8 kenti gezip
görebiliyorlar. Geçen yil yaklasik 7 bin
kisinin gemi turuna katildigini tahmin
ediyoruz."

Kruvaziyer turizminin yükselen
trend oldugunu hatirlatan Golden Bay
Tour Dis Turlar Koordinatörü Hakan
Aksungur, son 3 yildir tüketicilerden
ciddi bir talep geldigini söylüyor.

Bunlara dikkat edin!

• BU yil tatilinizi bir gemi turuna katilarak yapmak istiyorsaniz asagidaki
bilgilere göz atmanizi öneriyoruz.

• REZERVASYONLARiNIZI erken yaptirin.
• RAHAT etmek istiyorsaniz balkonlu kabinleri seçin, üst katlardaki

kabinlerin daima rahat ve konforlu oldugunu unutmayin.

• HEM lüks hem de bütçenizi sarsmayacak tura çikmak istiyorsaniz,

promosyonlari yakindan izleyin.

• SEÇTiGiNiZ rotanin dogru sezonda olup olmadigini arastirin. Örnegin,

bu aralar Karayip bölgesi uygun degiL.

• FARKLI ülke ve limanlari kapsayan turlari tercih edin.

• GEMiNiN yeni ve bakimii olmasi ile acentenin güvenirliligini arastirin.
• FiYATLARA nelerin dahiloldugunu sorup ögrenin.
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