
check-in işlemleri sonrası serbest zaman.

Gün içinde dünyaca meşhur Sawgrass Mills alışveriş merkezini ziyaret edebilir, ya da plajın tadını çıkarabilirsiniz.

Fransız köyünün sakinliği karşısında huzur bulabilirsiniz.

21:30 kalkışlı TK78 kodlu uçuşumuz için serbest zaman sonrası havalimanına özel otobüsümüz ile transfer. 

11. Gün - MIAMI , AMERİKA - İSTANBUL
Saat 16:30'da İstanbul Atatürk Havalimanına varış.

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. 

9. Gün - GREAT STIRRUP CAY, BAHAMALAR
Bahamalarda küçük bir ada olan Great Stirrup Cay’de, birçok aktiviteye katılabilir ve güzel vakit geçirebilirsiniz. Örnek 

olarak snorkel ile batık “Fancy” adlı gemiyi keşfedebilir, şişme botla okyanusa açılarak tur atabilir, “Waverunner” adı 

verilen botlarla yarışabilir, dünyanın en büyük şişme su kayağı olan “Hippo Water Slide” ile eğlenebilir, yine snorkel 

ile resifleri ve mercan kayalıklarını keşfedebilirsiniz.

gözetleyebilirler. San Juan ise adanın ekonomik ve politik merkezi olmakla birlikte, bu şehrin en çekici bölgesi eski 

San Juan bölgesidir.

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.

7. Gün - SAN JUAN, PORTO RİKO
Karayiplerin bekçisi olarak adlandırılan Porto Riko limanı, İspanyol ve karayip kültürlerinin karışması sonucu bu 

etkisini hem yapılarında hem de adanın gezilecek yerlerinde kendisini hissettirmektedir. Bu adanın muhteşem 

plajlarında sörf, yelkenli ve dalma aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Hiking aktivitesinden hoşlananlar ise 

El Yunque yağmur ormanlarını ziyaret edebilirler. Deneyimli gezginler ise gözetleme yerlerinden kuşları ve balinaları 

Charlotte Amelie, dünyadaki en popüler kruvaziyer destinasyonlarından biridir. Muhteşem doğası ve pastel beyaz 

renkli evleri görür görmez sizi büyüleyecektir. Sahil şeridi boyunca rengarenk tekneleri görülmektedir, içerilere doğru 

gidildikçe Danimarkalılardan kalma eski depoları bulacaksınız. Ayrıca dünyaca ünlü bir alışveriş merkezi de sizi 

bekliyor olacak. Adanın en yüksek yerinden muhteşem manzaraların tadını çıkarabilir, adanın diğer tarafında bulunan 

Gemide akşam yemeği'nin ardından serbest zaman. Serbest zamanınızda tiyatrodaki showu izleyebilir yada gemi 

içerisinde yer alan salonlarda düzenlenen aktivitelere katılabilirsiniz.

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.

6. Gün - CHARLOTTE AMALIE, VIRGIN ADALARI

Marriott Miami Biscane Bay Hotel oda+kahvaltı konaklama ve serbest zaman.

3. Gün - MIAMI, AMERİKA
Marriott Miami Biscane Bay 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 yada gemi 

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 Marriott Miami Biscane Bay oteline grubumuza özel otobüs ile transfer ve 

2. Gün - MIAMI, AMERİKA

Miami Hareketli 9 Gece 

MSC DIVINA
Amerika, Virgin Adaları, Porto Riko, Bahamalar

TÜRKÇE REHBERLİ PAKET PROGRAM

5. Gün - DENİZDE SEYİR
Gün içinde gemide düzenlenen çeşitli eğlencelere ve derslere katılabilir, havuz ve güneşim tadını çıkarabilirsiniz.



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 NO3 SOFT DRINKS / 34€ 
14 adet meşrubat kutuda ve/veya meyve suyu. Voucherlar herhangi bir barda, restaurantta ya da büfede tüketilebilir                        

SU PAKETİ / 27€

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. 

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

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).         

İÇECEK PAKETLERİ



ALLEGRO NO2 BİRA VE SU / 69€ 
14 adet 40cl fıçı bira + 7 şişe su.  Voucherlar herhangi bir barda, restaurant ya da büfede tüketilebilir        


