
MSC FANTASIA 
22 Nisan 2023 (08 Gece – 09 Gün) 

***RAMAZAN BAYRAMI*** 
1 GECE LİZBON’DA OTEL KONAKLAMASI 

30 Aralık 2022 tarihine kadar yapılan rezervasyonlarda 95€ değerindeki 
son gün Hamburg Şehir Turu ÜCRETSİZ  

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
22.04.2023  Lizbon PORTEKİZ - - 
23.04.2023 Lizbon PORTEKİZ - 18:00 
24.04.2023 Denizde Seyir - - - 
25.04.2023 Denizde Seyir - - - 
26.04.2023 Le Havre (Paris) FRANSA 07:00 20:00 
27.04.2023 Zeebrugge (Brugge) BELÇİKA 09:00 18:00 
28.04.2023 Denizde Seyir - - - 
29.04.2023 Kopenhag DANİMARKA 08:00 18:00 
30.04.2023 Kiel ALMANYA 08:00 - 



KATEGORİ 22.04.2023 (Ramazan Bayramı) 
İÇ BELLA KABİN 899€ 

İÇ FANTASTİCA KABİN 999€ 
DIŞ BELLA KABİN 1099€ 

DIŞ FANTASTİCA KABİN 1149€ 
BALKONLU BELLA KABİN 1259€ 

BALKONLU FANTASTİCA KABİN 1379€ 
TEK KİŞİ FARKI %70 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN  799€ 
3. VE 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI ÇOCUK  699€ 

HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ 490€ 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 Türk Hava Yolları ile İstanbul – Lizbon / Hamburg – İstanbul arası ekonomi sınıfı uçak bileti. 
 KİŞİ SAYISI GÖZETMEKSİZİN PROFESYONEL KOKARTLI TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ. 
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferler. 
 Havalimanı ve liman vergileri. (490€) 
 Lizbon’da 1 Gece Oda Kahvaltı Otel Konaklaması. 
 Tercih edilen kategoride tur süresince konaklama. 
 Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar. 
 Açık büfe ve geminin çeşitli alanlarında bulunan otomatlardan alınan içecekler. 
 Gemideki eğlence ve şovlar. 
 Fitness & Spor salonu kullanımı. 
 Seyahat süresini kapsayan mesleki zorunluluk sigortası. 70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır. (25€) 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 Servis ücretleri. Günlük kişi başı 10€ gemide ödenir. Zorunludur. Dileyen misafirlerimiz rezervasyon esnasında ödeyebilir. 
 Sağlık hizmetleri. 
 İptal teminatlı seyahat sağlık sigortası. 50€. 70 yaş üzeri %100 surprim uygulanır. 
 Kara turları. 
 Kişisel Harcamalar. 
 İç hat bağlantı uçuşları.  
 Gerekli vize ücreti (Çok girişli schengen vizesi)  
 Gemide bar ve restoranlarda alınan tüm içecekler. 
 Yurtdışı çıkış harcı. 

GRUP UÇUŞ BİLGİLERİ  
22.04.2023 TK1755 IST LIS 07:25 – 10:20 

30.04.2023 TK1664 HAM IST 18:40 – 22:50 

İPTAL İADE ŞARTLARI 
Rezervasyon itibari ile; 180 gün kalaya kadar kişi başı %10 / 179-150 gün %15/ 149-120 gün %25 / 119-90 gün %30 / 89-60 
gün %50 / 59-45 gün %60 / 44-30 gün %75 / 29-10 Gün %90 / 9 günden az %100 

 

  



 

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde rehberimiz ile buluşarak başlıyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerimizin ardından Türk Hava Yolları 
TK1755 Sefer sayılı tarifeli uçuşu ile İstanbul – Lizbon uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Lizbon’a inişimizin yapacağımız panoramik Lizbon şehir 
turunun ardından otelimize transferimiz gerçekleşiyor. Günün geri kalanında serbest zamanımız olacak. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin 
ekstra olarak organize edeceği ekstra organize edeceği akşam yemekli “Fado Gecesi” turuna katılabilirler. Konaklama otelimizde. 

2.Gün Lizbon | Sintira & Cascais & Cabo de Roca
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Lizbon Cruise Limanına transferimiz gerçekleşiyor. Gemiye giriş işlemleri için check-in saatimizi 
bekliyoruz. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Sintia & Cascais & Cabo de Roca turuna katılabilirler. Sintra 
iklimi, dağlık ve kırsal bölgeleri ve sayfiye evleri ile ünlüdür. Dünya mirası olarak kayıt altına alınan bu sevimli köyün içinden geçerek, Atlantik 
okyanusu üzerinden hoş manzaralara sahip, Avrupa’nın en batısındaki nokta olan Cabo da Roca’ya devam ediyoruz.   Caicais’a doğru yola 
çıktığımızda, cehennem ağzı anlamına gelen Boca de İnferno’da bir mola verebilir, deniz ile okyanus arasındaki farkı, o masum suyun kayalarda 
neler yapabildiğine şahit olabilirsiniz. Bir sonraki durağımız kraliyet ailesi tarafından yazlık bir inziva merkezi olarak seçilmiş olan balıkçı kasabası 
Cascais olacak. Burada köyü gezmek için serbest zaman verilecek. Lisbon yolu üzerinde otobüsle yolculuğunuz esnasında göreceğiniz Estoril ve 
Lisbon’un sahil kıyılarına gezerek turumuzu sonlandırıyoruz ve gemimize giriş işlemleri için Lizbon Cruise limanına gidiyoruz. Akşam yemeği ve 
konaklama gemide. 

3.Gün Denizde Seyir
Tüm günümüz denizde seyir halinde geçecek. Bu muhteşem geminin tadını çıkartmak için mükemmel bir fırsat. Kahvaltı, öğle ve akşam 
yemeklerinizi özel şefler tarafından taze olarak hazırlanan, herkesin damak tadına uygun çeşitli yiyecekleri bulunduran açık büfe restoranda ya 
da A La Carte restoranda sizin için özel ayrılmış yerinizde alabilirsiniz. Lüks MSC gemisinde 20 saat açık ve her daim taze ürünlerin bulunduğu 
açık büfe restoran hizmetinizdedir. Gün içerisinde Yoga ve fitness derslerinin yanı sıra, açık hava tenis, voleybol ve basketbol veya vücut 
geliştirme ekipmanlarının da yer aldığı son teknoloji ürünü Technogym ile donatılan spor salonundan yararlanabilirsiniz. Akşam yemeğinden 
sonra dilerseniz geminin renkli ve eğlenceli bar ve cafelerinde vakit geçirip canlı müzik dinleyebilir, dilerseniz Broadway ve Las Vegas stili 
müzikallerden oluşan tiyatro gösterilerine katılabilir, casinoda şansınızı deneyebilirsiniz. 

4.Gün Denizde Seyir
Tüm günümüz denizde seyir halinde geçecek. Bu muhteşem geminin tadını çıkartmak için mükemmel bir fırsat. Kahvaltı, öğle ve akşam 
yemeklerinizi özel şefler tarafından taze olarak hazırlanan, herkesin damak tadına uygun çeşitli yiyecekleri bulunduran açık büfe restoranda ya 
da A La Carte restoranda sizin için özel ayrılmış yerinizde alabilirsiniz. Lüks MSC gemisinde 20 saat açık ve her daim taze ürünlerin bulunduğu 
açık büfe restoran hizmetinizdedir. Gün içerisinde Yoga ve fitness derslerinin yanı sıra, açık hava tenis, voleybol ve basketbol veya vücut 
geliştirme ekipmanlarının da yer aldığı son teknoloji ürünü Technogym ile donatılan spor salonundan yararlanabilirsiniz. Akşam yemeğinden 
sonra dilerseniz geminin renkli ve eğlenceli bar ve cafelerinde vakit geçirip canlı müzik dinleyebilir, dilerseniz Broadway ve Las Vegas stili 
müzikallerden oluşan tiyatro gösterilerine katılabilir, casinoda şansınızı deneyebilirsiniz. 

5.Gün La Havre | Paris Şehir Turu
Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Paris Şehir Turuna katılabilir.  
Limandan ayrılıp yaklaşık 2 saat 30 dakikalık bir seyahat ile Paris’e varacağız. Paris’in önemli noktalarını gördükten sonra vereceğimiz serbest 
zamanın ardından gemimize geri dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama gemide. 

6.Gün Zeebrugge | Brugge 
Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Brugge & Brüksel şehir turuna 
katılabilirler. Brüksel’e varış sonrası panoramik şehir turu. Turumuzda Kraliyet Sarayı, Çin ve Japon evleri, Grand Place(şehir meydanı), Borsa 
Binası, Atomium anıtı, Heysel stadyumu ve Mannequin Pis (işeyen bebek heykeli) görülecek yerler arasındadır. Tablo gibi kanalları, eski köprüleri, 
UNESCO koruması altındaki yapıları ve çikolatası ile ünlü Brugge şehri zamanda yolculuk yapmanızı sağlayacak. Turumuzun bitiminde gemimize 
geri dönüyoruz. 

7.Gün Denizde Seyir
Tüm günümüz denizde seyir halinde geçecek. Bu muhteşem geminin tadını çıkartmak için mükemmel bir fırsat. Kahvaltı, öğle ve akşam 
yemeklerinizi özel şefler tarafından taze olarak hazırlanan, herkesin damak tadına uygun çeşitli yiyecekleri bulunduran açık büfe restoranda ya 
da A La Carte restoranda sizin için özel ayrılmış yerinizde alabilirsiniz. Lüks MSC gemisinde 20 saat açık ve her daim taze ürünlerin bulunduğu 
açık büfe restoran hizmetinizdedir. Gün içerisinde Yoga ve fitness derslerinin yanı sıra, açık hava tenis, voleybol ve basketbol veya vücut 
geliştirme ekipmanlarının da yer aldığı son teknoloji ürünü Technogym ile donatılan spor salonundan yararlanabilirsiniz. Akşam yemeğinden 
sonra dilerseniz geminin renkli ve eğlenceli bar ve cafelerinde vakit geçirip canlı müzik dinleyebilir, dilerseniz Broadway ve Las Vegas stili 
müzikallerden oluşan tiyatro gösterilerine katılabilir, casinoda şansınızı deneyebilirsiniz. 

8.Gün Kopenhag | Kopenhag Şehir Turu
Kahvaltının ardından Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Kopenhag Şehir Turu’na katılabilirler. 
Dünyanın en yaşanılası beş şehrinden biri olarak tanımlanan Kopenhag’ın şehrini gezeceğimiz bugüne şehrin simgesi olan “Küçük Deniz 
Kızı”nı görerek başlıyoruz. Amelienborg, Chiristianborg ve Rosenbourg Sarayları, Gefion Çeşmesi, Tivoli Bahçeleri, özerk hippy mahallesi 
‘Chiristiana’ göreceğimiz diğer önemli noktalar. Turumuzun bitiminde gemimize geri dönüyoruz. 
9.Gün Kiel | Hamburg Şehir Turu – İstanbul Uçuşu
Gemiden çıkış işlemlerimizin ardından arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Hamburg Şehir Turuna katılabilirler. 
Yapacağımız keyifli şehir turunun ardından İstanbul uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere Hamburg Havalimanına gidiyoruz. 

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER SAYFAMIZI ACENTENİZDEN MUTLAKA İSTEYİNİZ 
 


