
MSC DIVINA 
Amerika, Jamaika, Aruba, Panama, Kosta Rika, Meksika 

Miami Hareketli 13 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 TK77 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 yemeğinin 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 - OCHO RIOS, JAMAİKA 
Jamaika muhteşem plajları, dağ tepelerinde bulunan ormanları, özel villaları ve resortları ile size 
cenneti sunmaktadır. 
Hiking ve ata binme aktiviteleri ile Jamaika’yı keşfedin, scuba diving aktivitesini de unutmayın. Ocho 
Rios, Jamaika’nın kuzey kıyısında tropik bahçelerin ve şelalelerin ortasında yer alır. Dunn’s River Falls 
şelalelerini sakın kaçırmayın. 180 metre yüksekliğindeki bu şelale, Jamaika’nın en çok bilinen ve en 
çok fotoğrafı çekilen doğal atraksiyonlarından biridir. 
Jamaika’nın bahçeleri kendine özgü zengin bitki örtüleri ve ağaçları içermektedir. Fern Gully 
ormanlarının verimli bitki örtüsü sizi hayrete düşürecek. Nehirde rafting aktivitesi yapmanızı özellikle 
tavsiye ederiz. Gemide akşam yemeği'nin ardından serbest zaman. Serbest zamanınızda tiyatrodaki 
showu izleyebilir yada gemi içerisinde yer alan salonlarda düzenlenen aktivitelere   katılabilirsiniz. 
6. Gün - DENİZDE SEYİR 
Gün içinde gemide düzenlenen çeşitli eğlencelere ve derslere katılabilir, havuz ve güneşim tadını 
çıkarabilirsiniz. 
7. Gün - ORANJESTAD, ARUBA 
Aruba adası Karayiplerin merkezinde bulunan en popüler tatil destinasyonlarından biridir. Aruba’nın 
başkenti olan Oranjestad rahatlamak için size harika bir fırsat sunacaktır. Yüzyıllar boyunca Hollanda 
hâkimiyetinde kalan ada, Hollanda kralı Willem van Oranje-Nassau’dan esinlenerek adlandırılmıştır. 
Hollanda kolonisinin mirası, burada yer alan geleneksel, uzun ve renkli evlerde görülmektedir, ayrıca 
adanın yerel kültürüyle de son derece uyumludur. Aruba’nın en çok ilgi çeken ekolojik 
atraksiyonlarından biri Kelebek Çiftliği’dir. Doğal güzellikler Aruba’nın markası gibidir: sahil şeridi 
beyaz kumlu plajlardan ve kartpostallara fotoğrafı konulacak güzellikte olan palmiye ağaçlarından 
oluşur. Aruba’nın etrafındaki kristal berraklıktaki sular, Aruba’ya sıra dışı bir özellik katar ve burayı 
şnorkel ve dalma aktiviteleri için bir cennet haline getirir. Sığ sulara sahip olan Bebek Plajı’nı özellikle 
çocuklu ailelere tavsiye ederiz. Gemide akşam yemeğinin ardından serbest zaman. Serbest 
zamanınızda tiyatrodaki showu izleyebilir ya da gemi içerisinde yer alan salonlarda düzenlenen 
aktivitelere katılabilirsiniz. 



8. Gün - DENİZDE SEYİR 
Bütün gün boyunca denizde olacağımız için, geminin her yerini ayrıntılı bir şekilde keşfedebileceksiniz. 
Geminin mağazalarında alış veriş yapabilir, SPA hizmetlerinden yararlanabilir, havuzun etrafında 
güneşlenebilirsiniz. 
9. Gün - CRISTOBAL, PANAMA 
Atlantik terminal limanı, Panama’nın kuzey merkezinde, Colón şehrine bağlanır. Hem Cristobal hem 
de Colón, Cristóbal Colón’dan esinlenerek adlandırılmıştır (Christopher Columbus). Denizin 
doldurulduğu bölgede yer alan Cristobal, 1914 yılında Panama Kanalını inşa ederken kullanılan 
malzemelerin depolanması için bir liman olarak tasarlanmıştır. 1979 yılına kadar ABD’nin yetki 
alanında Kanal Bölgesinde yer almıştır. Colón şehrinin büyük bir kısmı Panama’ya aittir. Burada 
gezilebilecek yerler ve yapılabilecek aktivitelerden bazıları: Dünyaca ünlü Panama Kanalını ziyaret 
edebilir, Panama Kanalında tekne gezintisi yapabilir, Panama şehrini ziyaret ederek bu şehrin modern 
ve koloniyel mimarisi ile birlikte tarihini de keşfedebilir, Portobello kalesini, Gatun   Locks ve 
Miraflores Locks kilitlerini görebilir, Gatun  Gölünün etrafındaki doğal hayatı  keşfedebilirsiniz. 
Gemide akşam yemeğinin ardından serbest zaman. Serbest zamanınızda tiyatrodaki showu izleyebilir 
yâda gemi içerisinde yer alan salonlarda düzenlenen aktivitelere   katılabilirsiniz. 
  
 
 
10. Gün - PUERTO LIMON, KOSTA RİKA 
Puerto Limon ülkenin en önemli limanıdır ve 1870 yılında bir liman şehri olarak keşfedilmiştir. Puerto 
Limon’da büyüleyici mimari ve rengarenk açık pazarlar ilginizi çekecektir. Şehrin merkezindeki 
pazardan aklınıza gelecek her şeyi satın alabilirsiniz. Kaju fıstıklarını ve Kaju şarabını tatmanızı tavsiye 
ederiz. Burada gezilebilecek yerler ve yapılabilecek aktivitelerden bazıları: Tortuego kanalı ve 
etrafındaki muhteşem amazon ormanları, Veragua yağmur ormanlarıdır. Gemide akşam yemeği'nin 
ardından serbest zaman. Serbest zamanınızda tiyatrodaki showu izleyebilir ya da gemi içerisinde yer 
alan salonlarda düzenlenen aktivitelere katılabilirsiniz. 
11. Gün - DENİZDE SEYİR 
Bütün gün boyunca denizde olacağımız için, geminin her yerini ayrıntılı bir şekilde keşfedebileceksiniz. 
Geminin mağazalarında alış veriş yapabilir, SPA hizmetlerinden yararlanabilir, havuzun etrafında 
güneşlenebilirsiniz. 
12. Gün - COSTA MAYA, MEKSİKA 
Costa Maya yarım adası batı Karayiplerde bulunan büyüleyici bir tatil destinasyonudur, Belize’ye sınırı 
bulunur. Mahahual ve Calak adında iki küçük ve güzel köye sahiptir, Mahahual özellikle yumuşak 
kumlu plajları, “palapas” (saman çatılı ev), kıyı şeridinde bulunan mercan resifleri, barları, 
restaurantları ve dükkanları ile ünlüdür. Ayrıca yine snorkel ve dalma aktiviteleri yapılabilir. Costa 
Maya, Maya arkeolojik siteleri de içerir, bunlardan özellikle Kohunlich kalıntıları inanılmaz tapınakları 
ile verimli ormanların arasında kalmıştır, “Maskelerin Piramidi” burada bulunur. Diğer Maya kalıntıları 
Mahahual yanındaki Dzibanche’de ve tarihi M.S 350 yılına dayanan Chacchoben şehrinde bulunur. 
Bunların dışında yapılabilecek aktiviteler şunlardır: Katamaran, Tekne gezintisi, Şnorkel, Buggy ile 
Plajda safari, Off-Road Jip turları, Yunuslarla yüzme aktivitesi, Yunusların gösterisi gibi aktivitelerle 
eğlenceye doyacaksınız. 
13. Gün - DENİZDE SEYİR 
Bütün gün boyunca denizde olacağımız için, geminin her yerini ayrıntılı bir şekilde keşfedebileceksiniz. 
Geminin mağazalarında alış veriş yapabilir, SPA hizmetlerinden yararlanabilir, havuzun etrafında    
güneşlenebilirsiniz. 
14. 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. 
 



15. Gün - MIAMI, AMERİKA - İSTANBUL 
Saat 16.30’da İstanbul Atatürk Havalimanına varış. 
  
 

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 
 


