
TÜRKÇE REHBERLİ PAKET PROGRAM / 7 GECE

AF 1890 PARİS - İSTANBUL 12:35 - 17:00

PROGRAMDA UMUMA MAHSUS PASAPORTLAR İÇİN (2 adet) KÜBA VİZESİ GEREKMEKTEDİR.

HİZMET, HUSUSİ ve DİPLOMATİK PASAPORTLAR İÇİN VİZE GEREKMEMEKTEDİR. 

15:00 -

SAAT

AF 1391 İSTANBUL - PARİS

UÇUŞ BİLGİLERİ
GRUP UÇUŞU

10:00 18:00Cozumel, MEKSİKA

- 18:00

-4. Gün

5. Gün

6. Gün

3. Gün

Havana, KÜBA

Denizde Seyir

15:00

-

Montego Bay, JAMAİKA 09:00 20:00

09:00

Havana, KÜBA

Georgetown, CAYMAN ADALARI

Havana, KÜBA
8. Gün

30.04.2016 tarihine dek rezervasyon yapan MSC Voyagers Club üyelerinin vizeleri 

MSC Cruises tarafından ücretsiz olarak verilecektir. 
(Kabindeki ilk 2 kişi için geçerlidir)

TUR PROGRAMI

- -

1. Gün

2. Gün

- -Havana, KÜBA

03.12.2016, 10.12.2016, 17.12.2016, 24.12.2016, 31.12.2016, 

07.01.2017, 21.01.2017

MSC OPERA ile KÜBA & KARAYİPLER

Havana Cayman AdalarıJamaika

PROGRAMDA BELİRTİLEN FİYATLAR BAŞLANGIÇ FİYATI OLUP, 

DOLULUK ORANINA GÖRE ARTIŞ GÖSTERECEKTİR. GÜNCEL FİYAT 

BİLGİLERİNE

http://fiyat.msccruises.com.tr

WEB SAYFAMIZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ

UÇUŞ NO

AF1391 & AF946 ile İstanbul Havana uçuşu

AF943 & AF1890 ile Havana İstanbul uçuşu

7. Gün

PARİS - HAVANA 14:05 - 18:25

AF 943 HAVANA - PARİS 20:45 - 11:35 (+1)

06:25 - 09:05

AF 946
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- Tur için 2 adet Küba vizesi gerekmektedir.

- MSC Cruises, belirtilen programda rezervasyonu olan misafirleri için vize aracılık hizmeti verecektir. 

- Tur için toplam vize bedeli kişi başı 60€'dur.

- MSC Cruises, vize alımı için aracılık yapacak olup, onaylanmayan vizeden sorumlu değildir. 

- Başvuru için gerekli evraklar en geç tur hareket tarihinden 1 ay önce ofisimize ulaştırılmış olmalıdır. Gecikmeden 

kaynaklanabilecek sorunlardan MSC Cruises sorumlu tutulamaz.

Vize başvurusu için gerekli evraklar listesi :

- Pasaportun kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın okunaklı kopyası.(operasyon@msccruises.com.tr adresine gönderilmelidir)
- Tur bitiş tarihi itibarı ile en az 3 ay geçerlilik süresi olan pasaport.
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1.499€                               2.099€                              
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2.049€                              2.299€                               

1.699€                              1.799€                              2.049€                               

1.349€                              

Air France ile İstanbul - Paris - Havana - Paris - İstanbul

Güzellik merkezi ve SPA alanı

Kaptanın hoşgeldin partisi ve gala yemeği

Jamaika

Tercih etmiş olduğunuz kategorideki kabinde 7 gece tam

pansiyon konaklama

Gemideki tüm içeceklerHavaalanı - liman - havaalanı transferleri. 

Liman vergileri

Kara turları

Gemideki sabah, öğle ve akşam yemekleri Küba vizesi (2 girişli) (2 girişli vize bedeli 60€'dur).

VERGİLERE DAHİL OLAN HİZMETLER

(Tur ücretine ilave edilecektir)

Havaalanı vergileri

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER

Kişisel harcamalar (Internet, kuru temizleme, telefon, vb.)

Yurt dışı çıkış harcı

İç hat bağlantı uçuşları

Gemide her gün ve gece için düzenlenen eğlence, animasyon

ve şovlar

FİYATA DAHİL OLMAYAN EKSTRA HİZMETLER

Günlük servis ücretleri (bahşişler)(kişi başı günlük 10€)

Gemide, yolcu sayısı gözetmeksizin Türkçe Rehberlik hizmeti.

KÜBA VİZESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Cozumel

Fitness

1.249€                              

ekonomi sınıfı uçuşları. Sağlık hizmetleri.

24.12.2016 31.12.2016

İÇ
Bella 1.099€                               1.699€                              

Fantastica 1.149€                               1.749€                              

DIŞ
Bella 1.249€                               1.849€                              899€                                 999€                                 

1.049€                              

SUITE

Tek Kişi Farkı (Tüm Kategorilerde)

Yetişkin 3. & 4. Kişi (Bella) 

Yetişkin 3. & 4. Kişi (Fantastica) 

Yetişkin 3. & 4. Kişi (Aurea) 

FantasticaBALKONLU

Aurea

1.899€                              

2 yetişkin ile aynı kabinde çocuk 

(00-01 yaş) Sadece Vergi
 €                                   699  €                                 999 

2 yetişkin ile aynı kabinde çocuk 

(02-17 yaş)
 €                                   799  €                              1.249  €                                 649  €                                 699 

1.099€                              

Liman Vergileri ( 02 yaş ve üstü)  €                                   750  €                                 750 

07.01.2017 03.12.2016

10.12.2016

17.12.2016

21.01.2017

749€                                 849€                                 

799€                                 899€                                 

999€                                 

 €                                 549  €                                 649 

80% 80%

649€                                 749€                                 

749€                                 849€                                 



- Standart Kabinler.

- Kabine kahvaltı servisi.

- Gemideki sabah, öğle, akşam yemekleri ve ikramlar.

- Akşam yemeği oturum tercihi (restoran müsaitliğine göre)

- Günde 20 saat süresince hizmet veren açık büfe.

- Gemide her gün ve gece için ayrıca düzenlenen eğlence, animasyon ve şovlar.

- Fitness salonu ve açık hava spor faaliyetleri.

Ücretli Hizmetler

- Özel güneşlenme alanına geçiş.

- Kabine kahvaltı servisi 3.5€ (Sadece servis ücretidir).

- 24 saat oda servisi.

- Özel çocuk aktiviteleri.

- Superior kabinler.

- Kabine kahvaltı servisi (Continental kahvaltı - servis bedeli uygulanmaz).

- Akşam yemeği oturum önceliği.

- Fitness ve yoga derslerinde %50 indirim.

- Ücretsiz özel çocuk aktiviteleri.

- 1 adet hatıra fotoğrafı.

Ücretli Hizmetler

- Özel güneşlenme alanına geçiş.

- Premium kabinler

- Hoşgeldin kokteyli.

- Seyahat boyunca termal alan geçişi.

- Buhar banyosu.

- Masaj (Spa menüsünden seçilen 60 dk masaj).**

- Solaryum (10 dk).

- 1 adet hatıra fotoğrafı.

- Özel güneşlenme alanına geçiş.

- Kabinlerde bornoz ve terlik.

- "Allegrissimo" içecek paketi

- Akşam yemeklerinde restoranda özel ayrılmış alan ve esnek oturum saatleri.

- Check-in sonrası gemiye öncelikli biniş.

* SPA ve özel güneşlenme alanı sadece yetişkinlerin kullanımına açıktır.

** 4 elle yapılan Bali masajı hariçtir.

MSC Voyagers club üyelerimizin PAKET PROGRAMLARDA yaptıkları rezervasyonlarda, kendileri ve 

aynı kabinde konakladıkları kişiler için, %2,5 indirim  uygulanmaktadır. 

Paket programlarda balayı çiftleri için tüm sezon boyunca geçerli indirim oranı %2,5'dir. 

İndirimlere ek olarak gemide sürpriz ikramlar ve hoşgeldin kokteyli sunulmaktadır.  

İndirim vergi hariç tutar üzerinden hesaplanmaktadır.

*** MSC VOYAGERS CLUB İNDİRİMİ ***

MSC CRUISES İNDİRİMLERİ

*** BALAYI İNDİRİMİ ***

İndirim vergi hariç tutar üzerinden hesaplanmaktadır.

MSC CRUISES DENEYİMLERİ



Cozumel, Playa del Carmen kıyısının tam karşısında bulunan 40 km uzunluğunda bir adadır. Adanın tek kenti San Miguel'in merkezindeki 

Rafael Melgar Bulvarı pek çok hediyelik ve mücevher dükkanı barındırır. Eğer müzelerden hoşlanıyorsanız yerel hayvan ve bitki çeşitliliği, su 

altı yaşamı sergileriyle ilginizi çekecek, Maya kalıntıları ve eski fotoğrafları inceleme fırsatı bulacağınız Museo de la Isla de Cozumel'i ziyaret 

edebilirsiniz. Aynı zamanda San Miguel'in içlerine doğru Maya Harabeleri'ni görebileceğiniz ve bölgeye ait kuşları izleyebileceğiniz rüzgarlı 

doğu plajına da uğrayabilirsiniz. Adanın ortasında kazıları tamamlanmış tek Maya yerleşim birimi San Gervasio bulunmaktadır. San 

Gervasio'da birçok küçük tapınak sacbeob yani uzun beyaz yollarla birbirine bağlanır. Burası Chichen Itza yok olduktan sonra dahi ayakta 

kalan tek Maya yerleşim birimidir. Ve bu bölge geniş bir doğal çeşitlilik barındırmakta olup sabah erken saatlerde ya da akşamüstü 

görülebilen sayısız kuş ve kelebek türüne ev sahipliği yapmaktadır. Ziyaret edilmesi gereken bir başka yer ise şaşırtıcı derecede hoş bir tema 

parkı olan Xcaret'tir. Parkın içerisinde Yutacan'ların günlük hayatı hakkında bilgi alabileceğiniz bir müze, tropikal akvaryum, bir Maya köyü, 

bir plaj, küçük otantik harabeler, havuzlar, içinde yüzebileceğiniz yeşilliklerle çevrili 1 km'den uzun bir nehir bulunmaktadır.

Ocho Ricos, JAMAİKA

Ocho Rios İspanyolca'da 8 Nehir anlamına gelir ve adını kristal gibi denizinden ve akarsularından alır. Jamaika ziyaretçilerini hayal kırıklığına 

uğratmayacak olan karakteristik özelliklerini de bu sulardan alır. Aynı bir serap gibi yükselen beyaz Ocho Rios binaları kıyıyı kaplayan 

yeşilliklerin arasında karşınıza çıkar. Ana cadde üzerinde karada keşfedebileceğiniz dükkanlar ve günlük aktiviteler bulabilirsiniz. Ancak su 

kayağı ve diğer su aktivitelerini de denemelisiniz. Aynı zamanda Cobaya Bahçeleri'ni ve müzesini de ziyaret edip tropikal bitkiler ve hayvanları 

çiçeklerin çeşitli aromaları eşliğinde izleyebilir ve her yerde rengarenk papağanları görebilirsiniz. Bir başka görülmesi gereken yerlerden biri 

olan Dunn Nehri ve şelaleleridir. Neredeyse 200 metrelik doğal merdivenler üzerinden inen sular yaklaşık 60 metreden denize dökülür. Bu 

muhteşem ortamın tadını tam olarak çıkartabilmek için şelalelerin iki tarafından da merdivenle yukarı çıkılabilir. Şelalelerin altında bulunan 

plajın kumları oldukça ince ve bembeyazdır. Ocho Rios denizi aynı zamanda popüler deniz memelisi yunuslarla da yakınlaşma imkanı sağlar. 

Badem ve palmiye ağaçlarının arasına gizlenen Kaplumbağa Kumsalı'na ulaştığınızda mavi ufka doğru bakarsanız yunusların gününü geçirdiği 

Yunus Koyu'nu görebilirsiniz.

LİMAN BİLGİLERİ

Havana, KÜBA

Karayip seyahatinizin Havana durağında şehre vardığınız an bu güzel şehrin ambiyansıyla büyüleneceksiniz.

Binaların kıvrımlı hatları, renkleri ve baharatlı aroması damarlarınıza işleyecek.

 Şehrin ünlü purolarının havaya yayılan kokusu, bembeyaz kumların şeffaf okyanus sularına geçişi, size eşlik eden Karayip danslarının içinize 

işleyecek müziği ve başka bir yüzyıldan geliyormuş gibi görünen arabalar şehir merkezinde sizi karşılayacak. 2 milyon nüfuslu bu şehrin 

merkezine ulaştığınızda mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi 16. yy'da bir tepenin üzerine inşa edilmiş olan ve adını İncil'deki 

bilgelerden alan Castillo del Morro'dur. Buradan UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde olan Vieja Habana (Eski Havana)'ya ulaşabilirsiniz. 

Vieja Habana'da Plaza San Francisco de Asis, Plaza de Armas, Plaza Vieja ve Plaza de la Catedral görülecek yerlerin başında gelir. Ayrıca Ernst 

Hemingway, Salvador Allende ve Pablo Neruda'nın da mojitolarını yudumlamak için uğradığı Bodeguita del Medio'yu da görmelisiniz. El 

Capitolio (Başkent Binası) Küba'nın sembollerinden biri olup bembeyaz silüetiyle etrafındaki rengarenk sömürge dönemine ait binaların 

arasında yükselir. Görülmesi gereken bir başka önemli yer ise Plaza de la Revolucion'dur. Burada milli kahraman Jose Marti'nin anıtını ziyaret 

edebilir, Enrique Avila tarafından Alberto Corda'nın heykelinden esinlenilerek yapılan Che Guevara resminin de yer aldığı İçişleri Bakanlığı 

binasını görebilirsiz. Bunların yanı sıra dünyanın en güzel plajları arasında sayılan Varadero'yu görebilirsiniz.

Montego Bay, JAMAİKA

Montego Körfezi Jamaika'nın kuzeybatı kıyısında yer alan körfez adanın en önemli şehirlerinden biridir. Christopher Columbus Küba'ya 

giderken 1494 yılında gemisini bu körfeze demirlemiş ve Jamaika'yı keşfetmiştir. Bulduğu bu yeni toprağa Santiago ismini vermiştir. Bu canlı 

şehrin merkezini Gloucester Bulvarı oluşturmaktadır. Ana cadde (Hip Strip) turistlerin ve yerel halkın pek çok barı gezip keşfedebileceği bir 

yerdir. Merkezde ise görüntüsü ile hayranlık uyandıran St. James Parish Kilisesi 18. yy dini mimarisi ve IV. George dönemi çizgileriyle tropikal 

bahçeler arasında yükselir. Aynı cadde üzerinde adliye binası ve renkli el işi pazarı bulunur. Burada yerel ve el yapımı giysiler, hasır şapkalar ve 

mücevherlerle dolu onlarca dükkandan alışveriş yapabilirsiniz. Buradan zümrüt yeşili sularında ahşap sallar üzerinde, nehrin nefes kesici 

manzarasının keyfini çıkartabileceğiniz Marta Brae'e gidebilirsiniz. Jamaika'ya seyahat antik efsaneler ve kara büyü hikayelerini keşfetmeyi de 

içinde barındırır. Örneğin koridorlarında 4 kocasının ve tarlasında çalışan onlarca kölenin ölümünden suçlu bulunup infaz edilmiş “Beyaz Cadı” 

Annie Palmer'ın hayaletinin dolaştığı rivayet edilen Rose Hall Great House'u ziyaret edebilirsiniz.

Georgetown, CAYMAN ADALARI

Cayman Adaları'na ulaştığınızda sizleri George Town limanı karşılayacak. Adaların ve ülkenin başkenti olan George Town, geleneksel bir 

karayip şehri olup renkli ahşap binaların modern binalarla iç içe olduğu bir kenttir. Dar George Town sokaklarında, evlerin arasına 

serpiştirilmiş, hatıralık ve hediyelik eşyalar alabileceğiniz sanat atöyleyelerine rastlayabilirsiniz. Ayrıca George Town Ulusal Müzesi'ni ziyaret 

ederek ilgi geçici yerel bitki ve hayvan çeşitliliğini  inceleyebilir ve adanın uzun ve zorlu tarihini öğrenebilirsin. Bununla beraber Avrupalı 

kolonicilerin hayatını öğrenmek isterseniz şehir merkezine 5 km uzaklıktaki Bodden Town'u ziyaret edebilirsiniz. Bu eski başkentte 18. yy'da 

öğretmen ve misyonerlere ev sahipliği yapmış Misyoner Evi'ni bulabilirsiniz. Alternatif olarak Kraliçe II. Elizabeth Botanik Parkı adanın 

doğusunda bulunmaktadır. Burada eğer şanslıysanız tropik bitkilerin yanı sıra oldukça ender bulunan Mavi İguana'yı görebilirsiniz. Alışveriş 

severler için adeta tamamı Duty Free olan Cayman Adaları harika bir deneyim olacaktır. Size kalan tek şey sayısız saat, alkollü içecekler, 

mücevherler ve porselenler arasından seçiminizi yapmak. Adada ayrıca Museum of Curiosities (Merak Müzesi) bulunmaktadır. Çok 

yakınlarında Kaplumbağa Müzesi de bulunan Cayman Motor Müzesi, Norveçli iş adamı Andreas Ugland'ın inanılmaz koleksiyonunu barındırır. 

Ugland'ın “incileri” arasında Batman'in televizyon serisinden orijinal Batmobile, Batcycle ve dünyanın ilk otomobili kabul edilen  1886 Benz 

Patent-Motorwagen, ve 70 adet diğer nadir otomobil ve motosiklet de vardır.

COZUMEL, MEKSİKA



*

*

ALLEGRO NO3 SOFT DRINKS / 34€ 

ALLEGRISSIMO ALL INCLUSIVE - 432 - ÇOCUK (03 - 17 yaş) / 12€ (Günlük Kişi başı) *
Alkolsüz içeceklerin limitsiz kullanımı, soft içecekler, su, meyve suları, sıcak içecekler, alkolsüz kokteyller, smoothieler(püre tarzında meyveli 

içecek) ve milkshakeler, al-ve-git dondurmalar külahta ya da kapta. Pakete dahil olan içecekler bütün bütün barlarda ve restaurantlarda 

kullanılabilir, Özel Restaurant'lar dahil. Paket sadece kişisel kullanım içindir ve bir seferinde sadece bir kez sipariş verilebilir. ID kart transfer 

edilemez. All-inclusive paketindeki koşulların kötü kullanılması durumunda hizmet geri alınabilir ve kalan günler geri iade edilmez. Şu 

maddeler dahil değildir: puro, sigaralar, şarap şişeleri, sparkling şarabı ve şampanya, hatıra bardakları ve hatıra bardaklarında sunulan 

içecekler, Özel Barlarda ve Özel Restaurantlarda sunulan bütün yiyecekler. Dahil olmayan malzemeler detaylı bir şekilde gemideki Bar 

Listesinde işaretle belirtilmiştir. Bu paket sadece all-inclusive 431 nolu paketi satın almış bir grup/ ya da ailenin 3-17 YAŞ ARASI 

ÇOCUKLARINA satılabilir.Paket 1-3 gecelik cruise seyahatleri için mevcut değildir, minimum gece sayısı DÖRT'tür (4).         

ALLEGRISSIMO ALL INCLUSIVE - 431 - YETİŞKİN (18 yaş ve üstü) / 26€ (Günlük Kişi başı) *
Alkollü ve alkolsüz içeceklerin limitsiz kullanımı, bardakta şarap dahil ("Allegrissimo Selection"dan seçilen beyaz, kırmızı, rose ve sparkling 

şaraplar), fıçı bira, soft içecekler, su, sıcak içecekler ve bar listesinden çeşitli içecekler ve kokteyller, al-ve-git dondurmalar, külahta yada kapta 

dondurma. Pakete dahil olan içecekler bütün bütün barlarda ve restaurantlarda kullanılabilir, Özel Restaurant'lar dahil. Paket sadece kişisel 

kullanım içindir ve bir seferinde sadece bir kez sipariş verilebilir. ID kart transfer edilemez. All-inclusive paketindeki koşulların kötü 

kullanılması durumunda hizmet geri alınabilir ve kalan günler geri iade edilmez. Şu maddeler dahil değildir: puro, sigaralar, şarap şişeleri, 

sparkling şarabı ve şampanya, hatıra bardakları ve hatıra bardaklarında sunulan içecekler, Özel Barlarda ve Özel Restaurantlarda sunulan 

bütün yiyecekler. Dahil olmayan malzemeler detaylı bir şekilde gemideki Bar Listesinde işaretle belirtilmiştir. Paket aynı kabinde kalan bütün 

misafirler tarafından satın alınmalıdır, ya da birlikte seyahat eden ve aynı masada yemek yemek isteyenler ve Çocuklar tarafından da satın 

alınmalıdır, çocuklar paketin çocuk versiyonlarını satın almalıdır. Paketin satın alınması 3 yaşın altındaki çocuklar için zorunlu değildir (3.yaş 

günlerine henüz ulaşmamış çocuklar). Paketin ücreti cruise seyahatinin hergünü çıkış gününün haricinde alınmaktadır. Hizmet dökme 

metoduyla uygulanır.

ALLEGRO NO1 ŞARAP VE SU / 69€ 

ALLEGRO NO2 BİRA VE SU / 69€ 

14 adet meşrubat kutuda ve/veya meyve suyu. Voucherlar herhangi bir barda, restaurantta ya da büfede tüketilebilir                        

SU PAKETİ / 27€

Limanlarda kara turları ekstra ücrete tabi olup, tur rezervasyonları gemide yapılmaktadır.

4 şişe listelenmemiş Sommelier tarafından seçilen şarap (bir beyaz, iki kırmızı ve/veya bir rosé) + 7 şişe su. Bu pakete dahil olan içecekler ana 

restaurantta, self-servis büfede ve barlardan alınabilir. Ana restaurantta sipariş verdiğiniz ve bitiremediğiniz şarap şişeleri dikkatli bir şekilde 

saklanır ve bir sonraki gün size tekrar sunulur, fakat self-servis büfesinde veya barlarda bu hizmet sunulmamaktadır.

14 şişe 100cl. su. Voucherlar herhangi bir barda, restaurantta ya da büfede tüketilebilir  

İÇECEK PAKETLERİ

14 adet 40cl fıçı bira + 7 şişe su.  Voucherlar herhangi bir barda, restaurant ya da büfede tüketilebilir        

düzenlenecektir. Katılımcı sayısının 12 kişi altında kalması durumunda ise kara turu esnasında Türkçe rehberlik ve anlatım hizmeti

verilemeyecektir.

Türkçe anlatımlı tur organize edilecektir. Katılımcı sayısının 35 ve üstü olması durumunda sadece Türkçe anlatımlı özel tur

www.msccruises.com.tr

Yukarıdaki bilgilerde belirtilmiş olan turistik noktalar pakete dahil olmayıp  genel bilgilendirme amaçlıdır. 
Gemi tarafından düzenlenen kara turlarında ilgili limandaki turistik noktaların tamamı yer almamaktadır.

Limanlarda gemi tarafından düzenlenen kara turlarında; katılımcı sayısı 12-34 kişi arası olması durumunda 2. bir dil ile beraber

http://www.msccruises.com.tr/


BALKONLU KABİN MINI CLUB

FITNESS GÜNEŞLENME ALANI

LA CARAVELLA RESTORAN

İÇ KABİN DIŞ KABİN

AÇIK HAVUZ VE SPRAY PARK

TİYATRO DISCO


