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                                      TUR PROGRAMI 
GÜN TARİH LİMAN, ÜLKE VARIŞ HAREKET 

Pazar 21.08.2022 Hamburg, Almanya - 19.00 

Pazartesi 22.08.2022 Denizde Seyir - - 

Salı 23.08.2022 Alesund, Norveç 10.00 18.00 

Çarşamba 24.08.2022 Denizde Seyir - - 

Perşembe 25.08.2022 Honningsvag, Norveç 14.00 23.59 

Cuma 26.08.2022 Honningsvag, Norveç 00.01 02.00 

Cuma 26.08.2022 Alta, Norveç 12.00 18.00 

Cumartesi 27.08.2022 Denizde Seyir - - 

Pazar 28.08.2022 Trondheim,Norveç 09.00 18.00 

Pazartesi 29.08.2022 Molde, Norveç 08.00 18.00 

Salı 30.08.2022 Maloy, Norveç 08.00 18.00 

Çarşamba 31.08.2022 Denizde Seyir - - 

Perşembe 01.09.2022 Hamburg, Almanya 07.00  

                                                               UÇUŞ BİLGİLERİ 

TK 1661 İstanbul Havalimanı – Hamburg Havalimanı 07.35 – 09.45 

TK 1664 Hamburg Havalimanı – İstanbul Havalimanı 18.30 – 22.40 

                                                               İZMİR BAĞLANTI 

TK 2305 İzmir Adnan Menderes Havalimanı – İstanbul Havalimanı 03.45 05.00 

TK 2354 İstanbul Havalimanı – İzmir Adnan Menderes Havalimanı 01.30 02.35* 

                                                             ANKARA BAĞLANTI 

TK 2185 ANKARA Esenboğa Havalimanı – İstanbul Havalimanı 04.25 05.35 

TK 2192 İstanbul Havalimanı – Ankara Esenboğa Havalimanı      02.05 03.05* 

                                                            KIBRIS ERCAN BAĞLANTI 

TK 965 Kıbrıs Ercan Havalimanı – İstanbul Havalimanı    03.30 05.10* 

TK 964 İstanbul Havalimanı – Kıbrıs Ercan Havalimanı 01.05 02.40* 

Umuma Mahsus Pasaportlar: Çok Girişli Schengen vizesi gerekmektedir.                            

Hizmet,Hususi ve Diplomatik Pasaportlar:  Vizesizdir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tek kişi farkı vergiler hariç tutar üzerinden %100’dür. 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

* THY ile ekonomi sınıf IST-Hamburg-IST uçuşlar * İç hat bağlantı ücretleri 

* Havalimanı-liman-havalimanı transfer hizmeti * Günlük kişi başı 10 € servis ücreti 
* Havalimanı ve liman vergileri 350 € (Paket fiyata dahildir) 
* Seyahat sağlık sigortası * Ekstra liman gezileri 

* Türkçe rehberlik hizmeti (Kişi sayısı gözetilmeksizin) * Güzellik merkezi ve SPA 

* Gemide 11 gece tam pansiyon konaklama * İnternet,kuru temizleme,telefon vb. kişisel harcamalar 

* Gemide her gün ve gece için ayrıca düzenlenen eğlence, 
şov ve animasyonlar * Vize bedeli ve yurt dışı çıkış harcı 

* 20 saat boyunca hizmet veren açık büfe restoran 
* 70 yaş ve üzeri seyahat sağlık sigortası sur prim bedeli  
   (25 Eur) 

* Kaptanın Hoşgeldin partisi ve Gala yemeği * BA kategori 70 yaş ve üzeri sigorta sur prim bedeli (45 Eur) 

    

 

İPTAL KOŞULLARI 

Tur hareket tarihine, 90 günden fazla süre varsa kişi başı 150 

-       Kalkıştan 90 ile 61 gün önce: Toplam tutarın % 40'ı 

-        Kalkıştan 60 ile 45 gün önce: Toplam tutarın % 55'i 

-        Kalkıştan 44 ile 21 gün önce: Toplam tutarın % 75’i, 

 -     20 ile 00 günden az süre kala yapılan iptallerde % 100  iptal cezası uygulanacaktır. 

 

  
 

 Çift kişilik kabinde             3/4.KİŞİ 

KABİN KATEGORİLERİ 
Kategori 

Kodu KİŞİ BAŞI  YETİŞKİN 0 -17 YAŞ 

İç Bella                                
      IB       

1.499 € 1.199 € 679 € 

Junior İç Fantastica 
Kat 11-12 

IM2 
1.599 € 1.249 € 679 € 

Dış Bella                           
OB 

1.699 € 1.349 € 679 € 

Deluxe Dış Fantastica                     
Kat 5-12 

OR1 
 1.749 €  1.399 € 679 €  

Balkonlu Bella                  
BB 

1.899 € 1.499 € 679 € 

Junior Balkonlu Fantastica        
Kat 10-14 

BM2 
1.999 €  1.599 €  679 €  

Balkonlu Aurea 
Kat 10-11 

BA 
2.299 € 1.749 € 779 € 

İzmir        Bağlantı uçuşu  85 € 85 € 85 € 

Ankara    Bağlantı uçuşu  85 € 85 € 85 € 

Kıbrıs       Bağlantı uçuşu  110 € 110 € 110 € 



 

MSC CRUISES DENEYİMLERİ 

BELLA DENEYİMİ 
Standart kabinler 
Gemideki sabah, öğle, akşam yemekleri ve ikramlar 
Akşam yemeği oturum tercihi (restoran müsaitliğine göre) 
Günde 20 saat süresince hizmet veren açık büfe restoran 
Gemide her gün ve gece için ayrıca düzenlenen eğlence, animasyon ve şovlar 
Fitness salonu ve açık hava spor faaliyetleri 
Brodway tarzı Showlar 
Ücretli Hizmetler 

Özel güneşlenme alanına geçiş (18 yaş ve üstü için) 

24 saat oda servisi 

Özel çocuk aktiviteleri 

Kabine kahvaltı servisi (Continental kahvaltı, servis bedeli uygulanır) 

 

FANTASTICA DENEYİMİ 
Bella deneyimine ek olarak; 
Superior kabinler 
24 saat oda servisi 
Kabine kahvaltı servisi (Continental kahvaltı, servis bedeli uygulanmaz) 
Akşam yemeği oturum önceliği 
Çocuk aktiviteleri: dil öğrenme oyunları ve Doremi Chef yemek pişirme seansları   
Belirlenen özel restoran için ön ödemeli pakette % 20 indirim 

 

AUREA DENEYİMİ 

Fantastica deneyimine ek olarak; 
Geminin üst güvertlelerinde yer alan manzaralı ve prestijli kabinler 
Karşılama paketi (Prosecco beyaz köpüklü şarap + çikolata) 
Seyahat boyunca Termal Alana ücretsiz geçiş (sadece yetişkinler için geçerlidir) 
Top Exclusive  Solaryum alanına ücretsiz geçiş 
Akşam yemeklerinde özel ayrılmış alan ve esnek oturum saatleri “My Choice Dining” 

Check-in sonrası gemiye öncelikli biniş  

Özel Spa ön ödemeli pakette % 40 İndirim 

Gemide satin alınan tüm SPA uygulamalarında % 10 indirim 

 

 

  

EASY İÇECEK PAKETİ - KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 32 EUR 



• Heineken fıçı bira 

• Bardakta ev şarapları seçimi (köpüklü, beyaz, roze ve kırmızı)  

• Klasik sıcak içecekler (espresso, cappuccino, caffe latte, poşet sıcak çay) 

• Maden suyu 

• Bardakta alkolsüz içecekler ve meyve suları 

• Alkolsüz kokteyl çeşitleri 

• Klasik kokteyl çeşitleri 

ÖN ÖDEMELİ GÜNLÜK FİYAT 

Akdeniz, Emirlikler ve Antiller yolculuklar için kişi başı 32 €. 

Karayipler, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Japonya yolculuklar için kişi başı 38 $. 

İçecekler barlarda, açık büfe ve ana restoranda servis edilir, aynı zamanda Ocean Cay ve diğer özel 

destinasyonları da içerir, ancak tematik restoranları ve diğer imzalı özel mekanları kapsamaz. (Venchi 

1878 işletmeleri, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato ve MSC 

Starship Club). 

EASY PLUS İÇECEK PAKETİ – KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 44 EUR 

Tüm içecekler 8 € / 9 $ 'a kadar fiyatlandırılır!  Dahil olanlar: 

• Çeşitli dondurulmuş ve klasik kokteyller 

• Alkollü içecekler 

• Likörler  

• Kadehte şarap seçimi 

• Gemide satın alınan şarap şişelerinde %10 indirim 

• Çeşitli fıçı ve şişelenmiş biralar 

• Alkolsüz kokteyller 

• Alkolsüz içecekler  

• Maden suyu 

• Kahveli içecekler (latte, espresso, cappuccino vb.) 

• Sıcak çikolata ve poşet sıcak çaylar 

ÖN ÖDEMELİ GÜNLÜK FİYAT 

Akdeniz, Emirlikler ve Antiller yolculuklar için kişi başı 44 €. 

Karayipler, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Japonya yolculuklar için kişi başı 49 $. 

İçecekler barlarda, açık büfe, ana restoranda ve tematik restoranlarda sunulmaktadır.Ocean Cay ve 

diğer özel destinasyonları da içermektedir, ancak Venchi 1878 işletmeleri, Lavazza Coffee Shop, Jean-

Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato dahil olmak üzere diğer imzalı özel mekanlarını 

kapsamamaktadır. 

 

PREMIUM EXTRA İÇECEK PAKETİ – KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 62 EUR 

Seyahat öncesi yapılan rezervasyon ile tüm içeceklerin fiyatı 13 € / 15 $'a kadar!  Dahil olanlar: 



• Çok çeşitli dondurulmuş ve klasik kokteyller 

• Premium markalı içkiler 

• Likörler 

• Kadehte şarap ve şampanya seçeneklerinin tamamı 

• Gemide satın alınan şarap ve şampanya şişelerinde %25 indirim 

• Fıçı, butik ve şişe bira seçimi 

• Gazlı içecekler 

• Meyve suları 

• Maden suyu 

• Enerji içecekleri 

• Kahve (latte, espresso, cappuccino vb.) 

• Sıcak çikolata ve çaylar 

ÖN ÖDEMELİ GÜNLÜK FİYAT 

Akdeniz, Emirlikler ve Antiller yolculuklar için 62 € kişi başı. 

Karayipler, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Japonya yolculukları için kişi başı 69 $. 

İçecekler barlarda, açık büfe restoranda, ana restoranlarda ve tematik restoranlar ile Ocean Cay 

Adasında ve diğer özel destinasyonlarda servis edilmektedir. Diğer imzalı özel mekanlarda (Venchi 

1878 işletmeleri, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato, MSC 

Starship Club) tüketilemez.  

ALKOLSÜZ İÇECEK PAKETİ -  KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 23 EUR 

 Dahil olanlar: 

• Alkolsüz kokteyller 

• Gazlı içecekler  

• Enerji içecekleri 

• Aromalı su 

• Meyve suları 

• Premium maden suyu (1L / 50cl / 75cl) 

• Klasik sıcak içecekler (espresso, cappuccino, caffe latte, poşet sıcak çay) 

• Kahve ve çikolata lezzetleri (sıcak ve soğuk) 

• Yumuşak dondurma 

 

 

 

ÖN ÖDEMELİ GÜNLÜK FİYAT 

Akdeniz, Emirlikler ve Antiller yolculuklar için kişi başı 23 €. 

Karayipler, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Japonya yolculuklar için kişi başı 25 $. 

Gemideki tüm barların yanı sıra açık büfe ve ana restoranlar ile Ocean Cay Adası'nda ve diğer seçkin 

destinasyonlarda tüketilebilir. Ocean Cay Adası teklifi, gemi içi tüm içecek seçimini içermeyebilir. 



Tematik restoranlarda veya diğer imzalı özel mekanlarda (Venchi 1878 işletmeleri, Lavazza Coffee 

Shop, Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato, MSC Starship Club) tüketilemez. 

MINORS İÇECEK PAKETİ -  KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 15 EUR 

(Çocuklar için alkolsüz içecekler ve daha fazlası! ) Dahil olanlar: 

• Alkolsüz kokteyller 

• Gazlı içecekler 

• Enerji içecekleri 

• Maden suyu 

• Tatlı su 

• Meyve suları 

• Kahve çeşitleri 

• Sıcak çikolata 

• Poşet Sıcak çaylar 

• Yumuşak servis dondurma 

ÖN ÖDEMELİ GÜNLÜK FİYAT  

Akdeniz, Emirlikler ve Antiller yolculuklar için kişi başı 15 €. 

Karayipler, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Japonya Yolculukları için kişi başı 17 $. 

* Avrupa rotalarında 3-17 yaş arası küçükler ve Kuzey Amerika ve Karayip rotalarında 3-20 yaş arası 

içindir. Paket, seçili barlarda, açık büfede ve ana restoranlarda tüketilebilir. Ocean Cay Adası'nda ve 

diğer özel destinasyonları da kapsamaktadır. Tematik restoranlarda ve diğer imzalı özel mekanlarda 

(Venchi 1878 işletmeleri, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato, 

MSC Starship Club) tüketilemez. 

 

GENEL ŞARTLAR 

(Tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız düşünülemez.) 

GEMİ VE UÇUŞ SAATLERİ 

* Programda belirtilen saatler Havayolları ve Gemi şirketlerinden alınmıştır. Saatlerde olabilecek 

herhangi bir değişiklikten Acentemiz sorumlu tutulamaz. 

* Gemi firması rota değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. Gemi şirketinin yapacağı saat ve rota 

değişikliklerinden dolayı Acentemiz sorumlu tutulamaz.     



* Geminin kalkış saatlerine kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Limanlarda gemimizin kalkış 

saatinden en geç 60 dakika önce gemiye giriş yapılması gerekir. Gecikmelerden kaynaklanan 

aksaklıklardan Acentemiz sorumlu tutulamaz. 

* Gemiye check-in esnasında istisnasız her yolcunun (çiftlerde sadece 1 kişi) kabin anahtarları 
alınırken gemi resepsiyonuna kredi kartını ibraz etmesi veya nakit depozit yatırması gerekmektedir. 
Gemide casino haricinde hiçbir yerde nakit para geçmemektedir. Gemide EUR para birimi ve kredi 
kartı geçerlidir. Tüm harcamalarınızı odalarınızdaki televizyonlardan öğrenebilirsiniz. 
 
* Gemiye içki, ütü, saç kurutma makinası vb. sokmak kesinlikle yasaktır. 
 
* Valizlerinizin geminin ilk kalkış gününde kabininize teslim edilmesi zaman alabilir. Bu yüzden ilk gün 

akşam yemeğine kadar gerekli olduğunu düşündüğünüz eşyalarınızı küçük bir el çantasında yanınıza 

almanız tavsiye edilir. 

*Hava yollarının uçuş saatlerini değiştirmesinden kaynaklı yolcu aleyhine oluşabilecek masraflardan 

Acentemiz sorumlu tutulamaz.     

VİZE VE PASAPORT 

*Vize gereken turlarımız için misafirlerimizin ilgili ülke konsolosluklarına şahsen başvuru ile ya da 

Acente vize departmanı aracılığı ile vize almaları gerekmektedir. Vize başvurusu için tur bitiş tarihi 

itibariyle en az 6 ay geçerli   pasaport ile acentemizden temin edebileceğiniz, vize için gerekli evraklar 

listesinde belirtilen belgeler gerekmektedir. Yeşil pasaport ve TC. Dışında herhangi bir ülke pasaport 

sahipleri için vize uygulaması olup olmadığını lütfen ilgili konsolosluk veya bakanlıklardan teyit ediniz. 

Vizeler seyahat başlangıcından önce Türkiye’deki ilgili konsolosluklardan alınmak zorundadır. 

*Vize alınmış olması o ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmez. Pasaport polisi sizi ülkeye 

sokmama yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir, Acentemize hiçbir şekilde 

sorumluluk yüklenemez. 

* Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribat(lar)a uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret 

edilecek ülke sınır kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına; anılan pasaportların 

yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması 

gerekmektedir.  Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir. 

* Acente,  Yolcu ile konsolosluk arasında aracı konumundadır. Konsolosluk gerekli gördüğü 

durumlarda vize vermeme hakkına sahiptir.  Yolcunun vize alamaması ile ilgili olarak Acentemizin 

hiçbir sorumluluğu yoktur. 

* Vizesine kendi başvurusunu yapacak yolcularımızın ihtiyaç duyduğu belgelerin (gemi konfirmesi, 

uçak bileti vs.) temini normal şartlarda 1 iş günü sürmektedir. Misafirlerimizin bu süreyi göz önünde 

tutarak randevu tarihlerini ve saatlerini ayarlaması gerekmektedir. Aksi halde olası aksaklıklardan 

Acentemiz sorumlu değildir. 

DİĞER 

* 3 ve 4 kişilik kabinlerde, üçüncü ve 4ncü yataklar kabin tipine göre duvarda asılı ranza veya kanepe 

olabilir. 



* Programlarımızdaki uçak yerleri grup yeri olup, gidiş-dönüş tek bilet olarak düzenlenmektedir. Gidiş 

uçuşunun kaçırılması ve/veya kullanılmaması durumunda,  dönüş uçuşu da otomatik olarak yanabilir. 

İlgili durumda havayolu firmasının kuralları geçerlidir. 

* Tura katılımın yeterli olmaması durumunda ACENTE iptal/değişikliği misafirlerine tur hareketinden 
30 gün önce bildirecektir. 
 
* Ekstra turlar belli bir katılım şartı ile düzenlenir. Katılımın yetersiz olduğu durumlarda 
düzenlenemez. Katılımcı sayısının yetersiz kaldığı durumlarda fiyatlar rehber tarafından revise edilip 
yeni bir düzenleme yapılabilir. 
 
* Tur sırasında unutulan, kaybolan, çalınan eşyalardan Acentemiz sorumlu değildir. 

* Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen ekstra 

şehir gezileri ya da turlar yapılmaz. 

* Bir Gemi Seyahati veya Paketi için rezervasyon yaptıran kişi, rezervasyon sırasında ismi verilen ve 

kesinleşmiş rezervasyon formu üstünde ismi geçen tüm şahısların, Rezervasyon Koşullarına uymayı 

kabul ettiğini ve rezervasyon formunda ismi geçen tüm şahıslar adına işbu Rezervasyon Koşullarını 

kabul etme yetkisine sahip olduğunu teyit eder. 

* Tüm Yolcular deniz veya havayoluyla seyahat etmeye uygun olduğunu herhangi bir sağlık koşulu 

veya durumunun, geminin veya uçağın ve diğer yolcuların emniyet veya konforuna zarar 

vermeyeceğini garanti ederler. Ayrıca, Uluslararası AB veya ulusal kanunlar tarafından uygulanan 

güvenlik gereksinimlerine uygun olarak, güvenli bir şekilde taşınabileceklerini kabul ederler. 

 

 

   MSC CRUISES SEYAHAT GEREKSİNİMLERİ  
 

KUZEY AVRUPA BÖLGESİ 

12 yaş ve üzeri tüm yolcuların   gemi yolculuğunun başlamasına en geç 14 gün kala iki doz aşılarını 

tamamlanmış olmaları gerekmektedir.  

Geçerli Aşılar :  Pfizer Biontech , Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax 

Aşıların geçerliliği ikinci dozu takiben 9 ay olarak dikkate alınacaktır.  

Hatırlatma dozu olan yolcular için de aynı şekilde aşı geçerlilik süresi hatırlatma dozu üzerinden 9 ay 

olarak hesaplanacaktır.  

Aşının geçerliliği gemi yolculuğunun bitimine kadar olan süreyi kapsamalıdır.  

Aşı gereksinimlerine ilave olarak;  

Iki yaş ve üzeri tüm misafirlerin check in esnasında geminin hareket saatinden en geç 48 saat 

öncesinde yapılmış NEGATİF PCR testi ibraz etmesi zorunludur.  



Test sonucu pozitif çıkan yolcuların iptal etmek zorunda kalacakları paket turları için ortaya çıkacak 

iptal cezalarını yolcular kendileri karşılayacaklardır.  

Son 48 saat içerisinde yapılan testin sonucundan bağımsız (test negatif çıksa bile)   tüm yolculara 

check-in esnasında   limanda ( gemiye binmeden)   

Covid testi yapılacaktır.  Bu test sonucu pozitif çıkan yolcular da gemiye alınmayacaktır ve tur 

ücretlerinin iadesi mümkün olmayacaktır.  

NOT: Yukarıdaki bilgiler pandeminin seyrine göre değişiklik göstermektedir. Tur kalkışından 5 hafta 

öncesine kadar güncel bilgiler için bizimle irtibata geçiniz. 

 

 


