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YILLARDIR BEKLENEN HAT AÇILIYOR 

 
Her 2 ülke arasında yıllardır süre gelen heyetler arası görüşmeler ve sonrasında Başbakanlar 

düzeyinde bu hattın açılması yönünde verilen mutabakatlar sonrası nihayet feribot projesi hayata 

geçiyor. 

 

YUNANİSTAN ile TÜRKİYE ARASINDA DENİZ YOLU KÖPRÜSÜ 

KURULUYOR 

 
Yıllardır sadece Yunan Adaları ile 500 Groston u geçmeyen küçük tekneler ile yapılan yolcu 

taşımacılığı ilk kez 2 ana karayı büyük Feribot ile deniz yolu köprüsü ile birbirine bağlıyor. 

 

2 ÜLKE ARASINDAKİ SOSYAL, POLİTİK ve TİCARİ GELİŞİME 

KATKISI 

 
Hiç şüphesiz ki, Her 2 ülke arasındaki turizm ve ticaret hacminin artmasına büyük katkı 

sağlayacak olan bu feribot hattı Başta İzmir olmak üzere çevre illerin kalkınmasında da büyük rol 

oynayacaktır.  

 

AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARIMIZA KATKISI 

 
Özellikle izin dönemlerinde, Avrupa’da yaşayan soydaşlarımız özellikle araçları ile seyahatlerinde 

Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında meydana gelen sıkışıklıktan etkilenmeyecek ve çok daha 

güvenli ve kısa bir sürede Türkiye’ye varmış olacaklardır. 

 

ARTIK AVRUPA ÇOK DAHA YAKIN 

 
Gemimiz ile 7 saatlik yolculuk sonrası Atina nın Lavrion limanına varılmasını takiben 

Yunanistan’ın Patras Limanından hergün Italya’nın Bari, Brindisi, Ancona ve Venedik limanlarına 

tarifeli feribot seferleri bulunmaktadır. 

Patras’tan Bari 17 Saat ve Patras Ancona 23 Saat 

Igoumenitsa Bari 10 Saat Igoumenitsa Ancona 17 saat 

 

 



 

ÇEŞME’DEN ATİNA FERİBOT ile sadece 7 saat. 

 

 
 

TIR TAŞIMALARI ve TRANSİT SÜRE 

 
İstanbul ve Çeşmeden RORO gemileri ile şoförsüz olarak sadece Tır Dorselerini yüklemek 

suretiyle İtalya’nın Trieste limanına yapılan TIR Taşımlarına alternatif bir hat olacaktır. Kaldı ki 

RORO ile 3,5 gün süren transit süresi bu şekilde toplam 1,5 güne inmiş olacaktır. Özellikle Orta, 

Batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dan gelen Tırlarımız yaklaşık olarak 1.600 km yol yapmaktan 

kurtulacaklardır. Buda akaryakıt tasarrufu ve özellikle İstanbul trafiğine büyük ölçüde katkı 

sağlayacaktır. 

 

YAYA, BİSİKLET, MOTORSİKLET veya OTOMOBİLİNİZ ile AVRUPA 

 
Havayolu şirketlerindeki gibi bagaj ağırlığı sorununu düşünmeden ister yaya veya isterseniz 

araçlarınız ile Avrupa yı dolaşmak artık HAYAL DEĞİL. 

 

FREE SHUTTLE ( Ücretsiz Transfer ) 

 
Araçsız olarak seyahat gerçekleştirmek isteyen Yolcularımız için Türkiye’de BODRUM ve 

KUŞADASI limanlarından İZMİR Limanı’na YUNANİSTAN’DA da PATRAS limanından 

LAVRİON Limanına gidiş ve dönüş olarak ücretsiz transfer hizmeti sunulmuştur.  
 

 

 

 



 

LİMANLAR 
 

ROUTE MAP 

 

 
 

 

 
İZMİR ( Çeşme Port ) 
 
Tarihsel olarak Smyrna, Türkiye'nin batısındaki şehir. Ülkenin üçüncü büyük şehri ve 
en büyük limanlarından biri olan İzmir, Ege Denizi'nin derin girintili kıyılarında 
korunaklı İzmir Körfezi'nin başında yer almaktadır. Kentin simge yapıları, agorasının 
kısmen kazılmış kalıntılarını ve Kızılçullu antik su kemerlerini içermektedir. . 
Arkeoloji müzesinde yerel antikaların güzel bir koleksiyonu vardır. Efes ve Bergama 
gibi ünlü antik sitelerin yakınında ve çok sayıda tatil beldesinde yer alan İzmir, 
büyüyen bir turizm ticaretine sahiptir. 
 
ATİNA ( Lavrion Port ) 
 
Kalbinde klasik bir şehir, modern yaşamın ve antik kültürün bu karışımı mükemmel 
bir karışım. Modern şehir caddelerinin karmaşasında yer alan Parthenon'dan 
Akropolis'e kadar Yunanistan'daki her gezgin için bir zorunluluktur. Akşamları 
geleneksel Yunan yemeklerinin ve eğlencesinin bir karışımı için canlı müzik barları, 
alışveriş mekanları ve tiyatroları gemek için hazırlanın. Bu güzel şehiri yaşamak bir 

zorunluluktur. 

 
 



 

FİYATLAR 
 

 

 TARİFE- İZMİR- ATİNA 2019 Euros 
  Kabin Kategorisi Orta Sezon Yüksek Sezon 

Kod Tanım 
Tek 
Yön 

Dönüş 
Tek 
Yön 

Dönüş 

DECK Güverte 74 59 89 71 

ATS Pulman Koltuk 86 69 101 81 

AB4 4 yataklı iç kabin 139 111 174 139 

AB3 3 yataklı iç kabin 152 121 214 171 

AB2 2 yataklı iç kabin 213 170 251 201 

AA4 4 yataklı dış kabin 173 138 203 162 

A3 3 yataklı dış kabin 209 167 248 198 

AA2/A2 2 yataklı dış kabin 235 188 291 232 

LUX
(2)

 2 yataklı lüx kabin 341 272 396 316 

  

Araç Kategorisi Middle Season High Season 

Sınıf 
one 
way 

return 
one 
way 

return 

1 Otomobil  90 72 110 88 

2 ROOF BOX ile 2 Metreden yüksek otomobiller 159 127 199 159 

3 2 Metre’den Yüksek ve 6 Metre uzunluğa kadar olan araçlar 163 130 205 164 

4 6.01 Metre den 8 Metre ye kadar uzun olan araçlar 234 187 278 222 

5 8.01 Metre den uzun olan araçlar 325 260 376 301 

6 2.50 Metre Uzunluk ve  2 Metre Yükseklikteki Treyler 67 53 81 65 

7 6 Metre uzunluğa kadar Kamper / Karavan / Treyler 193 154 243 194 

8 6.01 Metre den 8 Metreye kadar Kamper / Karavan / Treyler 277 221 328 262 

9 8.01 Metre den uzun Kamper / Karavan / Treyler 385 308 445 356 

10 Motorsiklet 42 33 49 39 

11 Bisiklet Free Free Free Free 

 

YÜKSEK SEZON 01 HAZİRAN- 30 AĞUSTOS 

ORTA SEZON 01 EYLÜL – 30 KASIM 
 

*** 02 HAZİRAN 2019 dan İTİBAREN **** 

 

SEFER TARİFESİ 
      

Günler LİMANLAR Kalkış Varış      

     

  Her Gün İZMİR (Alsancak)  09.00 18.00 

  Her Gün ATHENS (Lavrion) 21.00 06.00 

 

IZMIR’den  KUŞADASI ve BODRUM’a    ÜCRETSİZ TRANSFER 
LAVRİON’dan   ATİNA ve PATRAS’a      ÜCRETSİZ TRANSFER 

 

 

 

 



 

İTALYA FERİBOT BAĞLANTILARI 
 

 

 

TÜRKİYE ‘DEN İTALYA’YA 

Çeşme’ den 07.00 de kalkan gemimiz saat 14.00 da ATİNA-Lavrion da olmaktadır. 

2,5 saatlik seyahat sonrası ( 262 km ) PATRAS limanına varılır. Aynı gün saat 18.00 

de kalkan SUPERFAST, ANEK ve GRIMALDI gemileri ile Bari ve Ancona yabağlantı 

vermektedir. Ve yine 23.59 da kalkan SUPERFAST gemileri ile VENEDİK e bağlantı 

vermektedir. Ayrıca, 4 saatlik yolculuk sonrası (496 km) IGOUMENITSA limanından 

ANCONA ‘ya saat 23.59 da ve BARI’ye saat 00.30 da SUPERFAST gemileri ile bağlantı 

vermektedir. 

İTALYA’DAN TÜRKİYE’YE 

Ancona, Bari ve Venedik ten kalkan tüm feribotler, ATİNA-Lavrion dan 18.00 de 

kalkan gemimize direk bağlantı vermektedir. 

 



 

                                   GEMİ                                                     Konaklama 

 

     

 

Restaurantlar 
 

Sabahınıza, sıcak kahve eşliğinde ve omlet siparişi verilen lüks bir kahvaltı 

büfesiyle başlayın. Öğle yemeği, hayal gücünüz kadar sınırsız ve çeşitli, görkemli 

bir seçimdir. Buna ek olarak, sipariş üzerine taze pişmiş aperatifler her zaman 

vardır. Ege Deniz Yolların'da yemek, mutfak sanatının senfonik bir birleşimidir 

ve her yemeği unutulmaz bir deneyim haline getiren sıcak,bir kişisel hizmettir. 

   

 



 

Duty Free 
 

 
 

Eğlence 
 

 
 



 

SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

Gemiye binebileceğimiz  en erken zaman nedir? 

Genellikle, sefer saatinden iki saat önce. Lütfen biletlerinizi kontrol ediniz. Gemi sizi 

beklemez, bu nedenle, lütfen Limana ulaşmak için yeterli zaman ayırdığınızdan emin olun. 

Hangi belgeler gereklidir? 

İngiltere'den ve diğer tüm E.U ülkelerinin vatandaşları sadece geçerli bir pasaporta ihtiyaç 

duyacaktır. Diğer milletlerden geçerli bir pasaport ve vize istenebilir. Yeşil pasaporta sahip 

Türk vatandaşları için vize gereksinimi yoktur.  

Geceler nasıldır? 

Geceleri, gemideki yaşam gerçekten renkleniyor. Gece kulübünde,ve salonlarda canlı 

eğlence;ve performaslar ile keyifleneceksiniz. Gemimizin bir kumarhanesi bile var. Şansınızı 

Casino'da deneyebiliriz!  

Deniz yoluyla seyahat ederken rahatsızlanır mıyım? 

Çok düşük bir ihtimal. Akdeniz, dünyanın en sakin sularından bazılarına sahiptir. Ek olarak, 

gemimizdeki dengeleyiciler, doğru hava durumu bilgisinin gelişmiş olması ve çok etkili 

ilaçların geliştirilmesi, çoğunlukla deniz tutması insidansını ortadan kaldırmıştır - ve 

unutmayın ki, aynı gün limana varmış olacaksınız. 

Teknede alkol politikası nedir? 

Gemideki alkol alımı veya tüketimi için asgari yaş 18'dir. Yetişkinler küçükler için içki 

alamazlar ve reşit olmayanların elindeki alkollere el konulur - bu kural kesinlikle uygulanır, 

özür dileriz ama bu konuda duyarlı olmalıyız! 

Gemime kendi içkilerimi getirmeme izin var mı? 

Maalesef yok. 

Peki ya çocuklar? 

Bizimle yolculuk, çocuklu aileler için bir harikadır! Çocuklar için hazırlanmış özel alanlarımızda 

kalabalıklara sıkışmadan eğlenecek ve çok hoş vakit geçireceklerdir.. Çocuk Aktivite 

salonumuz 5 yaşından büyük çocuklar için uygundur.. Böylelikle Ebeveynler kendileri için 

zaman yaratabileceklerdir.  

Ya ebeveynleri ya da yasal vasileri olmadan seyahat eden küçükler? 

Eğer gemiye küçükleri getiriyorsanız, bunların yanında Ebeveynler / yasal vasileri olmalıdır. 

Çocuklarınız sizin nezaretindeyse ve siz yasal vasileri değilseniz bu durumda yasal vasilerden 

noter tasdikli bir mektup almanız gerekecektir. 

 



Bu, her çocuğun velayeti altında ülke dışına seyahat etmesine izin verildiğini belirtir. Eğer 

yalnızca bir ebeveynin velayeti varsa veya yalnızca bir yasal vasi varsa,bunu gösteren uygun 

belgeler sağlanmalıdır.  

Çocukların yasal velayetine sahipseniz ve soyadları sizinkinden farklıysa, velayetiniz olduğunu 

gösteren uygun yasal belgeleri de getirmelisiniz. 

Hamile yolcular için herhangi bir kısıtlama var mı? 

Ne yazık ki sefer sırasında 24 haftadan fazla hamileyseniz bizimle yolculuk izin veremeyiz 

Eğer hamileyseniz, doktorunuzdan hamilelik sürenizi ve hamileliğinizi belirten bir tıbbi 

sertifika veya bir mektup isteyeceğiz. Lütfen, bize ihtiyacınız olan ilaçları ve özellikle de 

bilmemiz gereken ya da Tatilinizi ya da programlarımızı etkileyebilecek önceden var olan 

tıbbi ya da fiziksel durumlarınızı anlatmayı da unutmayın. 

Gemideki masraflarımı nasıl öderim? 

Mağaza, Restoranlar, Barlar ve Kumarhaneden yapılan tüm satın alımlarınız için satın 

alacağınız anahtarınızı Nakit veya  Visa, MasterCard, American Express ile ödeyebilirsiniz. 

Sigortaya ihtiyacım var mı? 

Ege Deniz Yolları’nın zarar veya zarara ilişkin sorumluluğu, Feribot Bilet Sözleşmeleri ve şart 

ve koşullarımızla sınırlıdır. Ayrıca, Ege Deniz Yolları, sefer tarihinden önceki 75 gün içinde 

yapılan iptaller için ceza uygular. Tüm yolcuların sağlık, seyahat, bagaj ve kişisel yaralanma 

sigortası sunan İptal ve Yolcu Koruma sigortası yaptırmasını şiddetle tavsiye ederiz..  

Sigara içme politikası nedir? 

Gemilerimizde sigara içilen bölümler bulunmaktadır.  

Bir kabinde kaç kişi kalabilir? 

Kabinlerimiz genellikle dört yataklıdır. 

Tekerlekli sandalyeler? 

Fiziksel engelli yolcular için özel kabinlerimiz vardır ancak bunlar sınırlı sayıdadır, bu yüzden 

önceden rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Mürettebatımız bu konuda ellerinden 

gelen yakınlık ve ilgiyi göstereceklerdir.. 

Ya Gemiye geç kalırsam? 

Geminin içindeki ve dışındaki her yolcu sayılmaktadır Saatinde kalkmamız gerektiği için size 

beklememiz mümkün değildir.  

EGE DENİZ YOLLARI ile Yolculuğunuzla İlgili Tüm Sorumlulukların ve Sorumluluk Reddi nin 

Beyanı 

LÜTFEN ŞARTLARI VE KOŞULLARI TAMAMEN OKUYUNUZ. BU GERÇEKTEN ÖNEMLİDİR VE 

SORULARINIZ VAR İSE, REZERVASYON ÖNCESİ LÜTFEN BİZE ULAŞINIZ 

 



ŞARTLAR VE KOŞULLAR 
 

Bu şartlar ve koşullar, yolcu olarak sizinle AEGEAN SEA LINES (Dsc Turizm Yatırımları ve Tic Ltd Şti)arasındadır Bundan böyle “Ege 

Deniz Yolları” olarak anılacaktır) 

Bu sözleşmedeki maddeleri anlamıyorsanız, lütfen ayrıntılı ve güncel bilgi alabileceğiniz www.aegeanseaways.com web sitemizi 

ziyaret ediniz. 

REZERVASYON 

Rezervasyonu yapan kişinin 18 yaşından büyük olması ve bu sözleşmenin şartlarını kabul etmesi için seyahete katılacak olan 

yolculardan birisi tarafından yetkilendirilmesi gerekir. Rezervasyonunuzu aldıktan sonra, rezervasyon yapmak istediğiniz feribotun 

sizin için uygun olup olmadığını ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterli yerimiz olup olmadığını belirlemek için verdiğiniz bilgileri 

kontrol edeceğiz. 

Herhangi bir özel ihtiyacınız varsa, seyahatinize başlamadan önce bize bildirmeniz gerekir. Bunu yapmamak, seyahatinizin iptal 

edilmesine ve belkide biletinizin yanmasına sebep olabilir. Özel yiyecekler dahil olmak üzere tüm özel talepler uygunluk durumuna 

bağlıdır. Onay faturanızda herhangi bir istek belirtilmediği sürece istek karşılanamayabilir. 

Ödemenin tamamı gerçekleştikten sonra bir onay e bileti düzenleyeceğiz ve ancak o zaman aramızda bir sözleşme oluşacak ve 

rezervasyonunuzu güvence altına almak için yaptığınız ödeme, seyahatinizin ödemesi olacaktır. 

Bu anlaşma ayrıca, bu Anlaşmada yer alan tüm haklardan yararlanacak olan görevlilerimiz, acentelerimiz, taşeronlarımız ve geminin 

sahipleri, operatörleri ve yöneticileriyle ilişkinizi de belirler. Bu tür taraflar (geminin sahibi, operatörleri ve yöneticileri dahil) ayrıca, 

ulusal ve uluslararası deniz hukuku veya sözleşmesi uyarınca daha fazla koruma ve sınırlama hakkına sahip olabilir. 

 

İptal ücretleri 

Aşağıdaki iptal ücretleri geçerli olacaktır: 

Yazılı iptalinizi aldığımız tarih  İptal cezası  (Bilet bedelinin Yüzde si) 

Sefer Tarihinden 4-10 Hafta önce Toplam bilet ücretinin 25% i 

Sefer Tarihinden 2-4 Hafta önce Toplam bilet ücretinin 50% si 

Sefer Tarihinden 1-2 Hafta önce Toplam biet ücretinin 75% i 

Sefer Tarihinden 2-7 gün önce  Toplam bilet ücretinin 90% ı 

Sefer saatinden 48 saat önce Toplam bilet ücretinin 100% ü 

 

Biletleriniz bizim iznimiz olmadan bir başka kişiye devredilemez, ancak bu isteğiniz konusunda size yardımcı olmak için her zaman 

elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu seyahat için başlangıçta seyahat etmekte olan herhangi birinin yerine seyahat eden herkes 

bu rezervasyon koşullarını ve daha önce yapılan seyahatler için geçerli olan diğer şartları kabul etmelidir. Aksi taktirde yapılan 

değişiklik sonuçlandırılamıyabilir. Bu nedenle değiştirilen biletin kullanılabilirliğini garanti edemeyiz. Bu konudaki İsteklerinizi yerine 

getiremezsek, burada belirtilen iptal ücretlerini uygulama hakkımızı saklı tutarız. Değişiklik veya değişiklik yapma bedeli, 

Rezervasyon Formunda belirtildiği kişi başı 15,00 € 'dur. Bu değişiklik ücreti maksimum 30,00 Euro'dur. lütfen unutmayınız, sefer 

başlangıç tarihine 2 hafta kala değişiklik yapılamaz. 

Biletinizi yanınıza almanız, ayrıca Ege Deniz Yolları ile seyahatinizin herhangi bir kısmını karşılamak için Sigortanızın eksiksiz 

olduğunu kanıtlamanız gerekir. Biletiniz, gemiye bineceğiniz en son zamanı gösterecektir. 

Kalkış limanına gelme  ve varış yerinden sonraki seyahatiniz bilete dahil DEĞİLDİR ve kalkış limanlarına gidip gelmek kendi 

sorumluluğunuzdadır. Gemiye zamanında ulaşmanız için yeterli zaman tanınmalıdır ve Ege Deniz Yolları, sizin limana geç 

ulaşmanızdan veya geminin limana geç gelmesinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

Üç ayın altındaki çocukların ve seyahatin bitiminde 24 haftadan daha fazla hamile kalacak kadınların feribotumuza girmelerine izin 

verilmemektedir ve üzülerek bu kişiler için rezervasyon alamayız. Bize bu gerçekleri bildirmemeniz durumunda, yolcunun gemiye 

binmesini reddetme hakkımız saklıdır ve ödemeniz yanabilir. 

Tüm yolcularımızın, personelimizin ve ekibimizin güvenliği ve rahatı için, sizin veya rezervasyon yaptırdığınız yolcular için fiziksel 

veya diğer bir sakatlık hakkında sahip olduğunuz özel ihtiyaçları bize bildirmek sizin görevinizdir. rezervasyon yaparken geminin bu 

bakımdan uygunluğunu bildirecektir. 

Rezervasyonunuzu yaptığınızda ve rezervasyonunuzu takiben bize katılmadan önce, siz veya sizinle beraber seyahet eden 

yolculardan herhangi bir üyesinin bulaşıcı bir hastalığı veya tıbbi bir durumu varsa veya edinirseniz derhal bizi bilgilendirmelisiniz ki 

bizde Yolculuğunuzun iptali, gemiye binmenize izin vermeme veya aşırı durumlarda en yakın limanda indirme gibi alacağımız 

tedbirler konusunda atacağımız adımlar için hakkımızı saklı tutarız. 



Bu haklar, sizin veya sizinle birlikte seyahet eden diğer yolculardan herhangi birinin seyahat etmeye uygun olmadığının veya 

herhangi bir tehlikeye sebep vermesi muhtemel durumlar için de geçerlidir. Bu gibi durumlarda yolculuğunuzun bedelinin iadesi 

yapılmaz. 

Emniyet ve güvenliği sağlamak için Biz,, servis sağlayıcılarımız, acentelerimiz, taşeronlarımız ve geminin sahipleri, operatörleri ve 

yöneticileri, siz ve sizinle birlikte seyahet edecek olan yolcuların herhangi bir üyesini diğer tüm yolcu ve mürettebattan ayrı olarak, 

sizin veya kabininiz ve / veya valizleriniz dahil olmak üzere tüm yolcuları inceleme ve arama hakkını saklı tutarız. Bu nedenle 

istendiğinde inceleme veya arama yapılmasına izin vermelisiniz. 

Tüm kalkış ve varış saatleri değişebilir ve kontrolümüz dışında olabilecek bu tür değişikliklerden doğacak müteakip mesuliyetlerden 

sorumlu tutulamayız. 

Gizlilik – 

Rezervasyonunuzu işleme koymak için sizden bazı kişisel bilgileri toplamamız gerekir. Bu detaylar, genellikle seyahate katılacak olan 

yolcuların isimlerini ve adreslerini, kredi / bankamatik kartını veya diğer ödeme detaylarını ve seçilen seyahati etkileyebilecek 

herhangi bir sakatlık veya tıbbi durumla ilgili olanlar gibi özel şartları içerecektir. Başka kişisel bilgilere ihtiyacımız olursa, sizden 

almadan önce size söyleyeceğiz. Bu şekilde elde edilen hiçbir bilgi, onaylamadığınız sürece, bunların, geminin güvenli çalışmasını 

etkileyebilecek herhangi bir güvenlik veya seyahat yönünde tarafımızdan kullanılması gerekmedikçe, üçüncü taraflara 

verilmeyecektir. 

Liman vergileri veya iniş veya tasfiye ücretleri gibi yakıt bedelleri veya yolculuk masrafları dahilinde sunulan hizmetler için KDV veya 

herhangi bir değişiklikle birlikte fiyatları yükseltme veya düşürme hakkını saklı tutarız. Herhangi bir fiyat artışını absorbe etmek için 

elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ancak herhangi bir artış konusunda tavsiyede bulunursak, ödenen tüm paraları (sigorta ve 

değişiklik ücretleri hariç) tamamen iade ederek seyahatinizi iptal etme hakkına sahip olacaksınız. Bu gibi durumlarda iptal etmek 

isterseniz, bildirim tarihinden itibaren 14 gün içinde bunu yapma hakkını kullanmalısınız. 

Herhangi bir nedenden ötürü seyahatinizin iptal maliyetini ve ayrıca bir hastalık ya da kaza durumunda geri dönüş de dahil olmak 

üzere yardım masraflarını karşılamak için tam sigorta yaptırmanızı istiyoruz. 

Zaman zaman seyahatinizde değişiklikler yapmamız ve web sitemizde sunduğumuz seyahatlerin açıklamalarındaki hataları 

düzeltmemiz gerekebilir. Bu, sözleşmemizden önce ve sonra veya seyahatiniz sırasında bile olabilir. 

Seyahate çıkmadan önce, yaptığımız herhangi bir önemli değişiklik var ise ( örneğin sefer iptali veya kötü hava koşullarına veya sivil 

olaylara, kargaşaya veya diğer öngörülemeyen koşullara bağlı olarak tarife değişikliği )veya 12 saati aşan ama gemi değişikliği 

olmadan veya benzer özelliklerde bir gemi sunarak sefer hareket saati değişikliği yapmamız durumunda, bu değişikliği kabul 

etmenize veya herhangi bir ceza ödemeden full bilet iadesi alarak bu sözleşmeden çekilmenize karar vermenize fırsat tanırız.  

Savaş, savaş tehdidi, isyan, sivil grev, sınai ihtilaf, terörist faaliyet, doğal veya nükleer felaket, yangın, olumsuz hava koşulları veya 

mücbir sebep teşkil eden diğer koşullardan dolayı seyahat planlarınızda meydana gelen değişikliklerden kaynaklı uğrayacağınız 

zararlardan hiçbir koşulda sorumlu değiliz. (Seyahat Sigortanız bu sorunları kapsamalıdır, lütfen kontrol ediniz) 

Ek olarak, savaş tehdidi, siyasi huzursuzluk, terörist faaliyet veya bu tür bir faaliyet tehdidi, nükleer felaket, doğal afet, isyanlar, sivil 

çatışma, yangın, olumsuz hava koşulları, sağlayıcının makul kontrolünün ötesinde grevler, mekanik arıza, kazalar navigasyon ve 

benzeri olaylar durumunda tüm yolcularımız, mürettebatımız, çalışanlarımız ve taşeronlarımız, gemi veya üçüncü şahısların güvenliği 

için, yolculuğunuzu tamamen veya kısmen iptal etme, erteleme, kısaltma veya değiştirme (önceden haber vermeksizin) hakkını saklı 

tutarız.  

Geminin kaptanının, güvenli sehir amacıyla gerekli gördüğü durumlarda önceden haber vermeksizin planlanan rotaları değiştirme 

yetkisine sahip olduğunu lütfen unutmayın. 

Siz veya sizinle birlikte yolculuk eden kişilerden birisinin, gemi mürettabatının, personelin veya diğer yolcuların rahatını, sağlığını 

veya huzurunu bozmak gibi davranışlar sergilemesi durumunda veya size dair maddi bir gerçeği rezervasyon anında ve bizimle 

kuracağınız iletişimlerde belirtmeyerek saklamanız durumunda veya iş bu sözleşmenin şartlarını ihlal etmeniz durumunda dilediğimiz 

zaman seyahatinizi iptal etme veya iş bu sözleşmeyi fesh etme hakkımızı saklı tutarız. Yukarıdaki durumlarda sizin için başkaca bir 

sorumluluk üstlenmeyeceğimiz gibi. Bu şartlarda geri ödeme de yapılmayacaktır. 

Seyahatinizi, yukarıda belirtilenler dışındaki durumlarda iptal edersek, size tam bir iade seçeneği sunacağız; ya da orijinal bilet 

ücretinden daha fazla ödeme istenmeksizin mevcut sunulan şartlara eşit veya daha yüksek standartlı alternatif bir seyahat 

sunacağız. Tüm gerekli özen gösterilmiş olsa dahi kontrolümüz dışında olağan dışı ve öngörülemeyen beklenmedik durumlar gibi 

gerek kendi eylemleriniz veya üçüncü şahısların eylemleri gini nedenlerden dolayı iptal ettiğimizde ise hiç bir tazminat 

ödenmeyecektir. 

PASAPORT VE VİZELER: Aşağıdaki bilgiler tüm yolcular için geçerlidir. Tüm feribotlarda seyahat etmek için geçerli bir pasaporta 

ihtiyacınız vardır. Bazı ülkelerin uyguladığı yönetmeliklere uymak için pasaportunuzun dönüş tarihinden sonra en az altı ay geçerli 

olması gerekir. Pasaportunuz bundan önce sona ererse, yine de kabul edilebilir olabilir, ancak daha fazla bilgi için gideceğiniz ülkenin 

yerel pasaport ofisine veya ülkenin Konsolosluğuna veya Büyükelçiliğine başvurmalısınız. Kalkıştan en az sekiz hafta önce pasaport 

başvurusu yapmanızı öneririz. 

SAĞLIK:  

Rezervasyon sırasında tatiliniz için ihtiyaç duyabileceğiniz aşılar ve sağlık önlemleriniz hakkında kapsamlı bilgi almanız önemlidir. 



ENGELLİ YOLCULARIMIZ 

Yürüme engeliniz varsa, hareket kabiliyetiniz sınırlıysa veya hareketlilik için herhangi bir zamanda tekerlekli sandalyeye 

güveniyorsanız önemli bilgiler 

Engelli ya da sınırlı hareketlilik olan yolcularımızı, birer birer eşlik edebilecek bir yardımcıları olduğu takdirde ağırlamaktan büyük 

mutluluk duyuyoruz. Yolcu Bilgi Formumuzu doldurmanız ve rezervasyonunuzu onayladığınızda bize göndermeniz çok önemlidir. Bu, 

size, geminin uygunluğu ve seçtiğiniz güzergah hakkında tavsiyede bulunmamızı ve her zaman rahatınızı ve güvenliğinizi sağlamak 

için gemideki personele bilgi vermemizi sağlayacaktır. 

Tekerlekli sandalyeler gemi tarafından temin edilemez. 

Limanda - Gemiye erişim, Hava, gelgitler ve liman tesisleri dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır ve birçok feribot varış noktası 

da yoğun ticari limanlardır. Normalde gemi bir iskele boyunca demirleyecektir ve yolcular doğrudan karaya adım atarak inebilir. Gemi 

demirdeyken, gemi filikaları yolcuları karaya çekmek için destek olarak kullanılır. Bu teknelere erişim engelli yolcular için ve özellikle 

tekerlekli sandalye kullanan yolcular için ve yolcu güvenliği için uygun olmayanların kullanımı için önerilmemektedir. Filika kullanımı 

tamamen geminin kaptanının veya kıdemli görevlilerinin takdirine bağlıdır. Eğer güvenliğinizin tehlikeye gireceğini düşünüyorlarsa 

filikaya binişinizi reddetme hakkına sahip olacaklardır.  

Yardım - Limanlardaki yolculuğunuzun başlangıcında yardım talep edilebilir ve mürettabatımız gemi içinde ve biniş koridorunda 

yolculara yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, personel ve mürettebatımız, karaya çıkarken yolculara yardımcı olamayacağını lütfen 

unutmayın. 

GEMİYE BİNİŞ: Binişinizin tüm detayları biletinizde olacaktır. 

Pasaportunuz ve biletlerinizi yanınızda bulundurmalısınız. Ayrıca sigorta poliçenizin belgesini getirdiğinizden de emin olmalısınız. 

BAGAJ: Kişi başına 40 kilo bagaj getirebilirsiniz. Her parça bagajınızda  adınız, kabin numarası, güverte, geminin adı ve kalkış tarihi 

yazılmış veya etiketlenmiş olmalıdır Ayrıca bagajlarınız güvenli bir şekilde kapatılmalıdır. Gemiye biniş esnasında bagajlarınız 

kabininizde size teslim edilmek üzere alınabilir. Tüm bagajlarınız X Ray den geçirilip elle aranabilir. 

Pasaportlar, biletler, ilgili belgeler, para, değerli eşyalar, ilaçlar ve elektrikli eşyalar gibi temel eşyaları el bagajınızda saklamalısınız. 

YARDIM: Tekerlekli sandalyeye bağlı yolcular için giriş ve çıkış konusunda sınırlı yardım vardır. Yardım, rezervasyon sırasında 

ihtiyaçlarını açıklayan yolcular için garanti edilebilir. Yolculuk sırasında ve inişte yardım mümkün olmayacaktır. 

TARİFE: Yukarıdaki fıkra 7'de detaylandırıldığı üzere feribot güzergahları değiştirilebilir. Günlük Programımızda güncel bilgiler size 

verilecektir. 

GEMİ İÇİ KURALLARI: Gemide rahat ve dostça bir ortam sağlamak ve diğer yolcuların, mürettebatın ve üçüncü şahısların 

konforunu ve güvenliğini sağlamak için: 

Sigara içilmez işaretlerine bakınız. Pullman koltuk bölümünde sigara içilmeyeceğini lütfen unutmayın. Sigara içen yolcular özel 

ayrılmış sigara içme bölümlerinde sigara içme olanağına sahip olacaklar; 

Yeniden tutuşma vey yangına sebep olabilme yüzünden Gemideki sigaraları, puroları, pipoları, kibritleri, külleri vb. Atarken dikkatli 

olun; 

Geminin umumi alanlarına girerken lütfen giyinik olunuz; 

Kabinlerde ütü yapılamaz; 

Koridorlarda ve kabinlerde aşırı gürültü yapmaktan kaçının ve ortak alanlarda veya açık alanlarda radyo, Teyp, ve CD çalmayınız; 

Geminizde tüm işaret pano bildirimlerine uyunuz. 

TESİSLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ: Web sitemizde detaylandırılmış tüm olanakların seyahatiniz boyunca kullanılabilir olmasını 

sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bununla birlikte, bakım ve diğer işler gerekli olabileceğinden ve güverte gibi dış 

mekan tesislerinin uygun hava koşullarına tabi olacağından dolayı bunların mümkün olacağını garanti edemeyiz. Çoğu tesis “ilk 

gelene ilk hizmet” esasına uygun olarak mevcut olduğundan, sizin istediğiniz belirli bir zaman aralığında tesisleri kullanabileceğinizi 

garanti edemeyiz. Ek olarak, örneğin zorlu hava koşullarında çocuklar için kütüphane, gösteri salonu veya disko kullanma gibi yolcu 

gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak için tesislerin kullanılabilirliğini değiştirme hakkını saklı tutarız. 

ÇOCUKLAR: 16 yaşın altındaki çocuklara, ebeveyn / eğitmen ya da yetişkin vasileri tarafından rehberlik edilmelidir. 

Güvenlik için, 16 yaşın altındaki çocukların ebeveynleri, öğretmenleri veya velileri, çocuklarının, kendileri yanında olmadan gemide 

dolaşmamalarını veya koşmamalarını sağlamalıdır. 

Çocuklar ebeveynleri, eğitmenleri veya velileriyle birlikte yemek yemelidir ve yalnızca yetişkinlerin gözetimi altında bulunan tesisleri 

kullanabilirler. 

GEMİYE BİNİŞ: Geç kalanları geminin beklemesi mümkün olmadığından lütfen, planlanan hareket zamanlarından en geç 45 dakika 

önce gemide olduğunuzdan emin olun. Geminize binerken veya gemiden inerken dikkatli olmalısınız. 



DUŞLAR VE BANYO: Lütfen banyonuzda dolaşırken, özellikle zemin ıslakken dikkatli olun ve banyonuzun basamaklarından inerken 

dikkatli olun. 

YEMEK: Geminizde bulunan yemek çeşitlilikleri gemi restaurant panolarında verilmiştir. 

Herhangi bir öğünde sunulan tekliflere alternatifler sınırlıdır ve müsaitlik durumuna bağlıdır. 

DEĞERLİ VE KİŞİSEL EŞYALARINIZ: 

İhmalimiz veya sözleşmemiz ihlali sonucu ortaya çıkmadığı sürece, değerli eşyalarınızın ve diğer eşyalarınızın kapsamlı bir şekilde 

sigortalı olduğundan emin olmalısınız. 

SEYAHATİNİZİN SONUNDA 

A. Gümrükleme bilgilerine dikkat edin. Gümrük işlemlerinde bagajınızdan siz sorumlusunuz. 

B. Geminize bindikten sonra iade düzenlemelerinizi değiştirmek mümkün değildir. 

C. Sadece tahmini ve kesin olmayan varış saatleri verilebilir. 

TAŞIMA KOŞULLARI 

A. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin: 

Mesela, yalnızca geminin örneğin navigasyon, pilotluk, alternatif veya tamamlayıcı kullanımlar ve onarımlar ile ilgili olarak nasıl 

işletildiğini belirleme ve diğer yolcu ve mürettebatın güvenliği sağlama ve arttırmaya ilişkin kararlar alma hakkını münhasır olarak 

(gemi sahibi adına) saklı tutarız.  

Gemiye, demirbaşlara ve donatılara yaptığınız tüm hasarları ödemeniz gerekecektir; 

Gemiye kuş, hayvan, tehlikeli madde, yasa dışı madde veya benzeri eşyalar getiremezsiniz. Bunu yaptıysanız, Kaptan veya 

görevlendirdiği personel veya vekil bu tür maddelere el koyma ve sizi polis memurları gelene kadar tutuklama hakkına sahip 

olacaktır; 

Gemide, bilgi veren, talimat veren, yasaklayan vb. Birçok işaret, ilan ve duyuru vardır. Kendi Güvenliğiniz ile diğer yolcu ve 

mürettebatınızın güvenliği için ilgili tüm bu iletişimlere uymalısınız; 

Eylemleriniz veya eylemsizliğin bir sonucu olarak başka bir yolcuya veya 3. Şahıslara ödeme yapmak durumunda kalırsak ödediğimiz 

herhangi bir meblağı sizden talep etme hakkını saklı tutarız. 

B. Seyahatlerinizin güzergahı ve zamanlaması ile ilgili tüm gereklilikleri yerine getirmelisiniz. 

C. Pasaportlarınızı ve destekleyici seyahatleriniz sırasında her zaman yanınızda taşımalısınız. 

YÜKÜMLÜLÜK 

A. Çalışanlarının, acentelerinin, tedarikçilerinin ve taşeronlarının ihmali yüzünden kaynaklanan ölüm, yaralanma veya hastalıkların 

sorumluluğunu kabul ediyoruz. 

B. Uluslararası Sözleşmeler 

Bize, personelimize, acentelerimize ve taşeronlarımıza, geminin sahiplerine, operatörlerine ve yöneticilerine ve seyahatinizle 

bağlantılı olarak hizmet sunumunda yer alabilecek diğer herhangi bir tarafa karşı sorumluluk, ilgili uluslararası sözleşmelerin 

hükümlerine uygun olarak sınırlandırılabilir. 

Atina Konvansiyonu yolcuların deniz yoluyla taşınması, Lahey Protokolü ve AB taşıyıcıları için değiştirilen Varşova Konvansiyonu, AB 

Hava Taşımacılığı Sorumluluk Yönetmeliği (No: 2027/97), yolcuların hava yoluyla taşınmasını kapsar ve Bern Sözleşmesi; Demiryolu 

ile yolcu taşınmasını kapsar. Bu sözleşmeler ölüm, kişisel yaralanma, bagaj değerli eşyaları ve diğer konulardaki sorumluluğu 

sınırlandırır ve her sözleşme belirli ve farklı sınırlamalar içerir. 

Daha özel olarak, Atina Sözleşmesi ölüm ve kişisel yaralanma yükümlülüğü sınırlamalarını ve 7. ve 8. maddelerde koruma için 

taşıyıcıya yerleştirilen eşyaları (lütfen aşağıya bakınız) ayrıntılandırır. 15. Maddede, tahliye veya yeniden teslim alma noktasında 

hasarın ortaya çıkmadığı veya Bagajınızın teslim edilme noktasında hasar görüldüğü zaman dahi 15 gün içinde bize yazılı bildirimde 

bulunmadıkça, valizinizin size hasarsız olarak teslim edildiği varsayılmaktadır.. 

Ölüm, kişisel yaralanma, kayıp veya bagaj / eşyaların hasar görmesi ile zarara maruz kalmış kişiye ödenecek meblağlar, Deniz hava 

veya demir yolu taşımacılığından kaynaklı ise mahkemeninn belirleyeceği meblağlar sözleşmelerin altındaki bir meblağ ile 

sınırlandırılabilir. Bu nedenle, bu tür talihsiz olayların olasılığını sigortalamayı düşünebilirsiniz, ancak bunu yaparken de sigorta 

poliçelerinde yer alan sınırlamaları ve kısıtlamaları not etmek için dikkatli olmalısınız. 

Yukarıdaki sözleşmeler kapsamında size ödenecek olan herhangi bir meblağ, sizin tarafınızdan yapılacak herhangi bir ihmali veya 

ilgili sözleşmede düşülecek olan azami miktarla orantılı olarak azaltılacaktır (örn, Atina Sözleşmesi uyarınca yaklaşık 185,00 €). 



1 Ocak 1999’dan itibaren, Atina Konvansiyonu’ndaki Avrupalı taşıyıcılar için ölüm ve kişisel yaralanma iddialarına ilişkin sorumluluk 

sınırlaması kişi başına yaklaşık 270.000 Avro’ya yükseltilmiştir. Bu yüksek sınırlama (Sözleşmede görünen alt sınır yerine), gemi 

yolculuğuna ilişkin olarak (gemiye binme ve inme süreci dahil) size verebileceğimiz her türlü sorumluluk için geçerli olacaktır. 

Bize karşı herhangi bir talepte bulunacak olursanız, herhangi bir tedarikçiden (örneğin gemi sahipleri veya operatörleri, havayolları 

vb.) Alıncak tüm ödemeler için bize zaman vermelisiniz. 

Değerli eşyalar için yukarıda belirtilenlerin dışında hiçbir sorumluluk kabul edilmeyeceğini lütfen unutmayın. 

Lütfen ayrıca her konvansiyonun, ortaya çıkan olay tarihinden itibaren bir yıl kadar kısa sürede talepte bulunma sınırlarını 

belirlediğini unutmayın. 

Sözleşmelerin kopyaları elimizdedir ve talep üzerine yukarıdaki 1B maddesinde belirtilen adrese kopyaları göndermekten 

memnuniyet duyarız. 

C. Sözleşme Performansı 

Bizimle yaptığınız düzenlemelerin makul bir standarda ulaşmasını sağlamak ve sözleşmemizi yapmamamız veya sözleşmemizin 

uygun olmayan bir şekilde tarafımızdan gerçekleştirmemesi nedeniyle sizin için doğabilecek zararlar için sorumluluk kabul ediyoruz. 

Ancak bizim hatamız olmaksızın veya Geminin sahibi ya da rezervasyonu yapılan seyahate dahil olan hizmetleri sunan herhangi bir 

kişinin, 

Öngörülemeyen ve kaçınılmaz ve bağlantısız üçüncü tarafa atfedilebilir; veya 

Bu senin hatan dır; veya 

Bu, kontrolümüz dışındaki sonuçlara gereken özen gösterilerek önlenemeyen olağandışı ve öngörülemeyen koşullar nedeniyledir; 

veya 

bizler, gemi sahibinin veya rezervasyonu yapılan seyahate dahil olan hizmetleri sağlayan herhangi bir kişinin, gerekli özen gösterilse 

bile, öngöremediği veya kaçınılmaz bir olayın sonuçlarıdı 

D. Kişisel yaralanma veya ölüm hariç tüm durumlarda, sorumluluğumuz ilgili yolcu seyahat ücreti ile sınırlıdır. 

YARDIM EDEBİLİR MİYİZ? 

Zorlukta olmanız durumunda size yardım etmekten mutluluk duyacağız. Bu yardım, bir tür tavsiye, rehberlik ve ilk yasal 

masraflarınız için maddi yardım şeklinde olabilir. 

Sunulan her türlü yardım en fazla 5.000 € değerinde olacak ve iddiaya yol açan olaydan sonraki 90 gün içinde yasal masraflar ve 

aksiyonlar için gerekli olan herhangi bir maddi yardım talep edilebilecektir. Üçüncü şahıslardan kaynaklı bize karşı bir talepte 

bulunuyorsanız veya bunun için sigortalıysanız, bizim tarafımızdan yapılan herhangi bir meblağ sizden geri istenebilir. 

Gecikme Sigortanız kapsamında olan ve tarafımızca size yapılmış tüm ödeme miktarlarını sigortanızdan aldıktan sonra bize geri 

ödenmesi gerekmektedir. 

Yolculuğunuzun başarılı olması için elimizden gelenin en iyisini yapsak da, şikayet etmek istediğiniz ya da belirtmek istediğiniz 

herhangi bir sorunun derhal bize eya servis sağlayıcımıza bildirilmesi gerekir. Biz ya da onlar, sorunu düzeltmek için elimizden geleni 

yapacağız. Bu, sözleşmenin mümkün olan en kısa sürede bize bildirmenizin önemli bir şartıdır. 

Sorununuz yerinde çözülemezse ve seyahatinizden sonra konuyu ele almak istiyorsanız, bir Şikayet Kayıt Formu yerleşik 

Temsilcilerimizden edinilebilinir. Doldurulmuş formun bir kopyası size verilecektir; ikinci bir kopya tarafımızdan saklanacaktır. Bunun 

ardından, yolculuğunuzdan sonraki 28 gün içinde Müşteri İlişkileri Birimimiz ile yazılı olarak konunuzu takip etmelisiniz. Bu 

yazışmalarda Şikayet Kayıt Formu numaranızı vermelisiniz. Bu prosedürün uygulanmaması, size yardımcı olma ve sorunu çözme 

fırsatını mahrum bırakacaktır. 

KANUN 

Her zaman şikayetlerimizi hızlı bir şekilde çözmeyi ve herkesin memnuniyetine göre düzenlemeyi amaçlıyoruz. Bununla birlikte, her 

iki taraf, çözülmemiş anlaşmazlıkların, iddiaların veya sözleşmeniz veya yolculuklarınızla ilgili veya bunlarla bağlantılı diğer 

sorunların, aşağıda belirtildiği gibi Mahkemeye veya tahkim ile alınabileceğine karar vermiştir. 

Hangi ülkede yaşıyorsanız yaşayın, her iki tarafta sadece Türkiye’de İzmir Mahkemelerini kullanmayı kabul etmektedir. 

Lütfen Mahkeme'ye ya da tahkime gidip gitmeyeceğinize göre, Türk hukukunun anlaşmazlığın kararlaştırılmasında esas alınacağını 

unutmayın. 

ŞARTLARIN DEVAMI 

Bu sözleşmenin şartlarından herhangi birinin yasal olarak geçersiz veya uygulanamaz olarak beyan edilmesi durumunda 

sözleşmemizin geri kalan kısmı tam olarak yürürlükte kalacaktır. 
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