
MSC DIVINA 

03 Haziran 2023  (6 Gece – 7 Gün) 
***TÜRKÇE REHBERLİ*** 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
03.06.2023 Cenova İTALYA - 18:00 
04.06.2023 Marsilya FRANSA 09:00 17:00 
05.06.2023 Denizde Seyir - - - 
06.06.2023 Valletta MALTA 09:00 19:00 
07.06.2023 Siracusa SİCİLYA/İTALYA 07:00 21:00 
08.06.2023 Denizde Seyir - - - 
09.06.2023 Civitavecchia (Roma) İTALYTA 07:00 - 

 



KATEGORİ 03.06.2023 
İÇ BELLA KABİN 999€ 799€ 

İÇ FANTASTİCA KABİN 1069€ 869€ 
DIŞ BELLA KABİN 1139€ 939€ 

DIŞ FANTASTİCA KABİN 1199€ 999€ 
BALKONLU BELLA KABİN 1299€ 1099€ 

BALKONLU FANTASTİCA KABİN 1399€ 1199€ 
TEK KİŞİ FARKI %70 

3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN SORUNUZ 
3. VE 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI ÇOCUK SORUNUZ 

HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ 390€ 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 Pegasus Hava Yolları ile İstanbul Sabiha Gökçen – Milano/Roma – İstanbul Sabiha Gökçen arası ekonomi sınıfı uçuşlar. 
 KİŞİ SAYISI GÖZETMEKSİZİN GEMİDE PROFESYONEL KOKARTLI TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ. 
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferler. 
 Havalimanı ve liman vergileri. (390€) 
 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. (30€) 

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

GRUP UÇUŞ BİLGİLERİ  
03.06.2023 SAW BGY 08:45 – 10:35 – PC1211 
09.06.2023 FCO SAW 14:50 – 18:15 – PC1224 

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 

 

1.Gün - İstanbul –Milano - Cenova
Rehberimiz ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında uçuştan 3 saat önce buluşma ve check-in işlemlerimizin ardından 
Milano uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Milano’ya inişimizin ardından  5* MSC Divina’nın bulunduğu Cenova limanına 
transferimiz gerçekleşiyor.  
2.Gün - Marsilya | Aix-En Provience & Marsilya Turu
Gemimizde alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Aix-En 
Provience & Marsilya Turumuza katılabilirler. Turumuza Marsilya limanından 10 dakikalık yürüyüş ile başlıyoruz. 
Otobüsümüz ile yapacağımız yaklaşık 40 dakikalık seyirin ardından Güney Fransa’nın en şık şehirlerinden biri olan, Paul 
Cezzanne ve Emile Zola gibi birçok yazara ilham kaynağı olmuş AİX-EN PROVENCE’e bölgesine gideceğiz. Lavanta tarlaları ile 
meşhur bölgede birbirinden güzel binalar, çiçekli balkonlar, her biri sanat eseri olan çeşmeleri ve her yeri tarih kokan şehir 
gezeceğiz. Aix En Province sonrası Marsilya ya tekrar dönüyoruz ve burada şehir turumuza başlıyoruz tur esnasında eski 
limandan geçerek, şehrin en gözde tarihi mekânlarından, yüksek bir tepede yer alan Notre Dame De La Garde Kilisesini 
ziyaret ediyoruz. Palais Longchamp turumuzun ikinci durağını oluşturuyor. Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet veren bu 
yapıyı ziyaretimizde, bahçe ve çeşmelerini dışarıdan ziyaret edip, fotoğraf molası veriyoruz. Turumuzun bitiminde gemimize 
dönüyoruz. 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. 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 kafelerinde vakit geçirip canlı müzik dinleyebilir, dilerseniz Broadway stili müzikallerden 
oluşan tiyatro gösterilerine katılabilir, kumarhanede şansınızı deneyebilirsiniz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 
4.Gün – La Valletta | Mdina & Valletta & Mosta
Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği Mosta & Valletta 
& Mdina & Marsaxlokk turumuza katılabilirler. İlk durağımız Mosta. Bu turumuzda Avrupa'nın üçüncü büyük kubbesine sahip 
olan Santa Maria Assunta bazalikasını ziyaret ediyoruz. Kubbesinin dış çapı 56,2 metre olan bu devasa bazalika’nın iç resimleri 
özellikle ressam Giuseppe Cali tarafından yapılmış. 1942 yılında 2. Dünya savaşında Alman Nazi uçakları tarafından atılmış 
olan ve kubbeyi delerek kilisenin zemine saplanan ama patlamayan 200 kg ağırlığındaki bombanın replikasını görüp kilisenin 
iç ve dış mimarisi hakkında bilgi alacağız. Daha sonra ise meşhur dizi Game of Thrones’un birçok sahnesinin çekildiği doğal 
set olan Malta’nın eski başkenti Mdina’yı ziyaret ediyoruz. Sessiz şehir olarak bilinen bu Orta çağ şehrinin dar sokaklarında 
gezerken muhteşem Saint Paul Katedrali, 13.yüzyıldan kalma Maltanın asil ailelerinden Falson ailesinin inşa ettirdiği Falson 
Malikanesi, Barok tarzda 17.yüzyılda inşa edilmiş Karmelite Manastırı, Vilhena Sarayı ve Mdina’nın eski evlerini göreceğiz. 
Sonrasında turumuza “Marsaxlokk” isimli balıkçı köyünü ziyaret ederek devam edeceğiz. Luzzo isimli Malta’ya özgü renk ve 
dizayna sahip ufak şirin balıkçı kayıklarını sunduğu manzarayı kaçırmamalısınız. Aynı zamanda açık bir pazar kurulan bu şirin 
balıkçı köyünde serbest zamanınızda arzu eden misafirlerimiz taze balık ve deniz mahsüllerinden oluşan menülerin olduğu 
yerel restoranlarda öğle yemeğini alabilmeleri için serbest zamanımız olacak. Serbest zamanımız sonrası Valletta’ya doğru 
yola çıkacağız. Valletta şehir turumuzu gerçekleştireceğiz. Valetta Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu tarafından 2018 yılı Avrupa 
kültür başkenti olarak seçilmiştir. Turumuz esnasında muhteşem surlarla çevrilmiş Valetta şehrini dışarıdan görme fırsatımız 
olacak. Otobüsle yapacağımız turdan sonra rehberimiz eşliğindeki tur ile başkent Valletta’nın canlı sokaklarını gezerek şehri 
keşfedeceğiz. İlk durağımız bu görkemli şehri çevreleyen savunma surlarının üst bölümünde yapılmış olan Barracca 
Bahçeleri olacaktır. St. John şövalyeleri tarafından yapılmış olan bu bahçeler aynı zamanda Büyük Liman’ın ve surlarla 
çevrilmiş olan 3 eski şehrin de muhteşem manzarasına sahiptir. Turumuzun bitiminde gemimize geri dönüyoruz. Akşam 
yemeği ve konaklama gemide. 
5.Gün – Siracusa | Katanya | Katanya Şehir Turu & Etna Yanardağı
Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Katanya Şehir 
Turu & Etna Yanardağı programına katılabilirler. Turumuza aktif bir yanardağ olan Etna yanardağına 1800 metre yüksekliğe 
kadar çıkarak başlıyoruz. Etna’nın etkisi ile bölgede eşsiz bir bitki örtüsü görülmekte.  Avrupa’nın en yüksek aktif volkanik 
yanardağında 2. Krater olan Silvestri’yi göreceğiz. Soğumuş lavlardan oluşan bölgede harika fotoğraflar çekeceksiniz!  Daha 
sonra Sicilya’nın tarihi kentlerinden biri olan Katanya’da keyifli bir şehir turu gerçekleştireceğiz. Turumuzun bitiminde 
gemimizde geri dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama gemide. 
6.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. 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 kafelerinde vakit geçirip canlı müzik dinleyebilir, dilerseniz Broadway stili müzikallerden 
oluşan tiyatro gösterilerine katılabilir, kumarhanede şansınızı deneyebilirsiniz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 
7.Gün – Civitavecchia (Roma) – İstanbul
Gemide alacağımız kahvaltının ardından çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Özel aracımız ile Roma Havalimanına 
transferimiz sağlanıyor. 

 

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER SAYFAMIZI ACENTENİZDEN MUTLAKA İSTEYİNİZ 
 


