
MSC DIVINA 
Amerika, Jamaika, Cayman Adaları, Meksika, Bahamalar Miami Hareketli 9 Gece 

TÜRKÇE REHBERLİ PAKET PROGRAM 
 

TUR PROGRAMI 
1. Gün / İSTANBUL - MIAMI, AMERİKA 
Atatürk havalimanı dış hatlar gidiş A-B kontuarı önünde rehberiniz ile buluşma ve check-in 
işlemlerinin tamamlanmasının ardından TKK77 sefer kodlu Miami uçağına biniş. 
Miami'ye varış ve Holiday Inn Port of Miami oteline grubumuza özel otobüs ile transfer ve 
check-in işlemleri sonrası serbest zaman. 
2. Gün - MIAMI, AMERİKA 
Holiday Inn Port Miami Hotel oda+kahvaltı konaklama ve serbest zaman. 
Gün içinde dünyaca meşhur Sawgrass Mills alışveriş merkezini ziyaret edebilir, ya da plajın tadını 
çıkarabilirsiniz. 
3. Gün - MIAMI, AMERİKA 
Holiday Inn Port of Miami Hotel'den kahvaltı sonrası check-out ve özel otobüsümüz ile Miami 
limanına transfer. 
Gemiye check-in işlemlerinin tamamlanmasının ardından rehberimizin düzenleyeceği gemi 
bilgilendirme toplantısı. 
Gemide akşam yemeği'nin ardından serbest zaman. Serbest zamanınızda tiyatrodaki showu izleyebilir 
ya da gemi içerisinde yer alan salonlarda düzenlenen aktivitelere katılabilirsiniz. 
4. Gün - DENİZDE SEYİR 
Gün içinde gemide düzenlenen çeşitli eğlencelere ve derslere katılabilir, havuz ve güneşim tadını 
çıkarabilirsiniz. 
5. Gün - FALMOUTH, JAMAİKA 
Kahvaltı sonrasında gemiden ayrılıp Dunn Nehri şelalelerini keşfedebilir, şelalelerde yüzebilir, 
çevredeki tesislerde dinlenebilir ve eşsiz tropik florayı keşfedebilirsiniz. 
Ayrıca Mo körfezide yer alan Montego kasabasında lokal yaşamı gözlemleyebilir, alışveriş yapabilir ve 
caddelerdeki cafe ve restoranlarda vakit geçirebilirsiniz. 
Gemide akşam yemeği'nin ardından serbest zaman. Serbest zamanınızda tiyatrodaki showu izleyebilir 
yada gemi içerisinde yer alan salonlarda düzenlenen aktivitelere   katılabilirsiniz. 
6. Gün - GEORGETOWN, CAYMAN ADALARI 
Kahvaltı sonrası gemiden ayrılıp Georgetown merkeze gidebilirsiniz. Yol üzerinde beyaz kumları ile 
ünlü "7 mil plajı"nı, vilayet merkez binasını, Cayman mimarisi ile inşa edilmiş evleri ve doğaya 
salıverilmek üzere yetiştirme yapılan kaplumbağa çiftliğini görebilirsiniz. 
Kasabanın kuzey noktasında yer alan "Cehennem" adı verilen kayalıklar mutlaka görülmelidir. Pedro 
kalesi, adanın eski başkenti Bodden kasabası, çeşitli egzotik bitki ve nesli tehlikede olan hayvanların 
yer aldığı botanik bahçesi adanın diğer önemli noktalarıdır. 
Farklı bir deneyim yaşamak isteyen misafirlerimiz adanın kuzeyine tekne ile ulaşıp, bu bölgede 
Stingrayler ile yüzebilirler. 
Tercihleri deniz, kum ve güneş olan misafirlerimiz için önerimiz ise Tiki plajı olacaktır. 
Gemide akşam yemeği'nin ardından serbest zaman. Serbest zamanınızda tiyatrodaki showu izleyebilir 
yada gemi içerisinde yer alan salonlarda düzenlenen aktivitelere katılabilirsiniz. 
7. Gün - COZUMEL, MEKSİKA 
Kahvaltı sonrası Cozumel adasını keşfetmeye başlayabilirsiniz. Müze ve doğa tutkunu iseniz Xcaret 
parkı görülmesi gereken bir noktadır. Müze, kuş tapınağı, barakalar, botanik bahçeler, akvaryum, 
restore edilmiş Maya harabeleri, maya köyü, plaj ve doğal havuzlar Xcaret parkı içerisinde 
görebileceğiniz güzellikler olacaktır. Hatta bu park içinde yer alan yer altı nehrinde yüzme imkanınız 
bile  olabilecektir. Alternatif olarak ise Tulum antik kentine giderek burada 60'dan fazla restore 
edilmiş tapınağı ve Tulum kalesini görebilirsiniz. 
Sakin bir gün geçirmek isteyen misafirlerimiz ise deniz, kum ve günesin tadını çıkarabilirler. 



Gemide akşam yemeği'nin ardından serbest zaman. Serbest zamanınızda tiyatrodaki showu izleyebilir 
yada gemi içerisinde yer alan salonlarda düzenlenen aktivitelere   katılabilirsiniz. 
8. Gün - DENİZDE SEYİR 
Gün içinde gemide düzenlenen çeşitli eğlencelere ve derslere katılabilir, havuz ve güneşim tadını 
çıkarabilirsiniz. 
9. Gün - NASSAU, BAHAMALAR 
Kahvaltı sonrası Nassau'yu keşfetmeye başlayabilirsiniz. Nassau'da yapılabilecek çok çeşitli aktiviteler 
bulunmaktadır. 
Panoramik bir tur yapıp adanın en yüksek noktası Fort Fincastle'a çıkabilir, bol fotoğraf çekip alışveriş 
yapabilir, Atlantis Paradise adasını ve Atlantis Lagününü görebilirsiniz. Ayrıca bir zamanlar var olduğu 
Atlantis kıtasını keşfetmek üzere arkeolojik çalışmalar yapılan "The Dig" isimli alanı ziyaret edip 
kalıntıları görebilirsiniz. 
Macera tutkunu iseniz şnorkel ile dalmak üzere mercan ateli adacıklarına gidebilir, buradaki 
rengârenk su altı dünyasını keşfedebilirsiniz. Eğer ki dalmak size uygun değil ise altı cam tekneler ile 
su altı güzelliklerini keşfetme imkânınız olacak. 
Su üstü sizi daha çok cezbediyor ise 4x4 cipler ile adayı adım adım keşfedebilirsiniz. 
Gemide akşam yemeği'nin ardından serbest zaman. Serbest zamanınızda tiyatrodaki showu izleyebilir 
yada gemi içerisinde yer alan salonlarda düzenlenen aktivitelere katılabilirsiniz. 
10. Gün - MIAMI , AMERİKA 
Gemimiz sabah 07.00 itibarı ile Miami limanı'na yanaşıyor. Kahvaltıyı takiben check-out işlemlerinizi 
bitirip gemiden ayrılacaksınız. Akşam uçak hareket saatimize dek Miami'de serbest zaman. 
21.30 kalkışlı TK78 kodlu uçuşumuz için serbest zaman sonrası havalimanına özel otobüsümüz ile 
transfer. 
11. Gün - MIAMI, AMERİKA – İSTANBUL  
  
 

İÇECEK PAKETLERİ 
ALLEGRISSIMO PREMIUM - 421 - YETİŞKİN (18 yaş ve üstü) / 44€ (Günlük Kişi başı) * 
Limitsiz alkollü ve alkolsüz içeceklerin tüketimi, "By the glass" menüsünden çok çeşitli şarap 
seçenekleri, fıçı bira, şişe ve kutu biralar, soft içecekler, maden suyu, sıcak içecekler ve barlarda bütün 
içeceklerden örneğin premium spirit(alkollü sert içki) markaları, mini bardaki içecekler ve 
kabininizdeki sular, ayrıca "Gelateria" menüsü, Pastry Shop (pastane) ve Room Service (oda servisi) 
menüsündeki bütün sipariş edilecek  malzemeler. Pakete dahil olan içecekler 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. 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. 
 
ALLEGRISSIMO PREMIUM - 422 - ÇOCUK (03 - 17 yaş) / 21€ (Günlük Kişi başı) * 
Alkolsüz içeceklerin limitsiz kullanımı, soft içecekler, enerji içecekleri, meyve suları, sular, sıcak 
içecekler, alkolsüz kokteyller, smoothieler(püre    tarzında meyveli içecek), milkshakeler, soft 
içecekler ve minibardan atıştırmalıklar ve kabindeki su, ayrıca "Gelateria" menüsü, Pastry Shop 
(pastane) menüsü ve Room Service (oda servisi) menüsünden bütün sipariş edilecek malzemeler ve 
yiyecekler. Pakete dahil olan içecekler 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. Bu paket sadece 
all-inclusive 421 nolu paketi satın almış bir grup/ ya da ailenin 3-17 YAŞ ARASI ÇOCUKLARINA 
satılabilir. 
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. 
 
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). 
 
ALLEGRO NO3 SOFT DRINKS / 34€ 
14 adet meşrubat kutuda ve/veya meyve suyu. Voucherlar herhangi bir barda, restaurantta ya da 
büfede tüketilebilir 
SU PAKETİ / 27€ 
14 şişe 100cl. su. Voucherlar herhangi bir barda, restaurantta ya da büfede   tüketilebilir 
ALLEGRO NO1 ŞARAP VE SU / 69€ 
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. 
ALLEGRO NO2 BİRA VE SU / 69€ 
14 adet 40cl fıçı bira + 7 şişe su.  Voucherlar herhangi bir barda, restaurant ya da büfede tüketilebilir 


