
TUR PROGRAMI 

GÜN                                     LİMAN                                   VARIŞ      HAREKET 

TK762 ile İstanbul - Dubai uçuşu 
1. Gün 

Dubai, B.A.E.                                    -             22:00 
2. Gün                                              Abu Dabi, B.A.E.                        05:00         23:55 
3. Gün                                                 Denizde Seyir                               -                  - 
4. Gün                                       Khor Al Fakkan, B.A.E.                   08:00         18:00 
5. Gün                                             Muscat, UMMAN                       08:00         17:00 
6. Gün                                              Khasab, Umman                        09:00         18:00 
7. Gün                                                  Dubai, B.A.E.                           08:00             - 

Dubai, B.A.E.                                -                  - 
8. Gün 

TK763 ile Dubai - İstanbul uçuşu 

 

MSC MUSICA 
Birleşik Arap Emirlikleri, Umman 

Dubai Hareketli, 7 Gece 
TÜRKÇE REHBERLİ PAKET PROGRAM 

 
 
 

GRUP UÇUŞU 
UÇUŞ NO   

TK762 İSTANBUL - DUBAI 00:40 - 07:10 
TK763 DUBAI - İSTANBUL 08:25 - 11:40 

ÖRNEK İZMİR BAĞLANTI UÇUŞU 
UÇUŞ NO   
TK2337 İZMİR - İSTANBUL 21:40 - 23:05 
TK2324 İSTANBUL - İZMİR 13:00 - 14:15 

ÖRNEK ANKARA BAĞLANTI UÇUŞU 
UÇUŞ NO   
TK2179 ANKARA - İSTANBUL 22:00 - 23:25 
TK2152 İSTANBUL - ANKARA 13:50 - 15:05 

* İç hat uçuşu ile grup uçuşu arasında en fazla 24 saat olabilir. Yukarıda 

belirtilen bağlantı saatleri örnektir. Konfirme edilecek uçuş saati müsaitlik 

durumuna göre değişiklik gösterebilir. THY uçuş saatlerini yeniden 

düzenleme hakkını saklı tutar 

 
BELİRTİLEN FİYATLAR 24.08.2015 İTİBARI İLE GEÇERLİ OLUP DOLULUK ORANINA GÖRE ARTIŞ GÖSTERECEKTİR. 

GÜNCEL FİYAT BİLGİSİ İÇİN OFİSİMİZ İLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ. 

 
 

 

20.02.2016 23.01.2016 

30.01.2016 
İç Bella €                       679 €                     779 
İç Fantastica €                       729 €                     829 
Dış Bella €                       799 €                     899 
Dış Fantastica €                       849 €                     949 
Balkonlu Bella €                       949 €                 1.049 
Balkonlu Fantastica €                    1.049 €                 1.149 
Tek kişi farkı (Tüm Kategorilerde) Sorunuz Sorunuz 
3. ve 4. Kişi Yetişkin - Bella €                       579 €                     629 
3. ve 4. Kişi Yetişkin - Fantastica €                       729 €                     779 
00-01 yaş çocuk (Sadece Vergi) €                       290 €                     290 
02- 11 yaş çocuk €                       349 €                     399 
12- 17 yaş çocuk €                       429 €                     479 
Vergiler* (02 - 17 Yaş) €                       360 €                     360 
Vergiler* (Yetişkin) €                       390 €                     390 
İzmir bağlantı uçuşu €                       120 €                     120 
Ankara bağlantı uçuşu €                       165 €                     165 

* Liman & havaalanı vergileri, Sigorta, Gemi Servis Ücreti. 

 
Belirtilen tarihler tur başlangıç tarihleridir. Belirtilen fiyatlar iki kişilik kabinde kişi başı ve Euro cinsinden olup, 

doluluk oranına göre artış gösterecektir. 
 
 

Program için çok girişli Dubai cruise vizesi gerekmektedir. 

Gerekli evrakların ofisimize iletilerek vize ofisimiz tarafından alınacaktır. Çok girişli vize bedeli kişi başı 100€'dur. 

 



VERGİLERE DAHİL OLAN HİZMETLER 

(TUR ÜCRETİNE İLAVE EDİLECEKTİR) 
*   LİMAN VERGİLERİ. 

*   HAVAALANI VERGİLERİ. 

*   GÜNLÜK KİŞİ BAŞI 8,5€ SERVİS ÜCRETİ (Bahşişler). 

*   VİZE İÇİN GEREKLİ TEMİNATLARI  DA İÇEREN MSC CRUISES SEYAHAT 

SİGORTA PAKETİ (Sadece Türk pasaportlu misafirler için), (70 yaş ve 

üzeri misafirlerimize  100% sürprim uygulanır). 

FİYATA DAHİL OLMAYAN EKSTRA HİZMETLER 

*   SAĞLIK HİZMETLERİ. 
 

*   
KARA TURLARI 

*   GÜZELLİK MERKEZİ VE SPA ALANI 

GEMİDEKİ TÜM İÇECEKLER 

KİŞİSEL HARCAMALAR  (İnternet ve telefon kullanımı, 

*   kuru temizleme, mağazalarda satılan ürünler, vb.). 

*   VİZE BEDELİ. 

*   YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI - 15TL. ( Seyahatten önce bankaya yatırılması 

tavsiye edilir.) 

*   İÇ HAT BAĞLANTI UÇUŞLARI. 

*   ÇOK GİRİŞLİ DUBAİ CRUİSE VİZE BEDELİ 

 

 
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

 

* THY TARİFELİ SEFERLERİ İLE  İSTANBUL - DUBAI - İSTANBUL EKONOMİ SINIFI 

DİREKT UÇUŞLARI. 

* HAVAALANI - LİMAN - HAVAALANI TRANSFERLERİ. 

* TERCİH ETMİŞ OLDUĞUNUZ  KATEGORİDEKİ  KABİNDE 7 GECE  TAM 

PANSİYON KONAKLAMA. 

* YOLCU SAYISI GÖZETİLMEKSİZİN TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ 

GEMİDE HER GÜN VE GECE İÇİN AYRICA DÜZENLENEN  EĞLENCE, 

ANİMASYON VE ŞOVLAR. 

GEMİDEKİ SABAH, ÖĞLE, AKŞAM YEMEKLERİ VE İKRAMLARI. 
 

* KAPTANIN HOŞGELDİN PARTİSİ VE GALA YEMEĞİ 

* FITNESS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUBAİ VİZESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
 

-    Tur için çok girişli Dubai vizesi gerekmektedir. 

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

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

-    Vize başvurusunun onaylanmaması halinde başvuru ücreti iadesi söz konusu değildir. 

- Başvuru için gerekli evraklar en geç tur hareket tarihinden 1 ay önce belirtilen mail adresine gönderilmiş 

olmalıdır. Gecikmeden kaynaklanabilecek sorunlardan MSC Cruises sorumlu tutulamaz. 

-    Vize başvurusu için gerekli evraklar listesi aşağıda belirtilmiş olup, evraklar operasyon@msccruises.com.tr 

mail adresine okunaklı, renkli ve jpg formatında taranmış olarak, eksiksiz iletilmelidir. Belirtilen format 

dışında iletilen evraklar dikkate alınmayacaktır. 
 

 
Vize başvurusu için gerekli evraklar listesi : 

-    Vize başvuru formu (Ofisimizden elektronik ortamda temin edilebilir ve eksiksiz doldurulmuş olmalıdır) 

-    4,3 cm x 5,5 cm ebatlarında renkli pasaport fotoğrafı. 

-    Pasaportun işlem görmüş ve bilgi yer alan tüm sayfalarının görüntüsü. 

-    Başvuru ücreti (100€ tutarındaki ücret, rezervasyon formuna eklenecektir). 

mailto:operasyon@msccruises.com.tr


TUR PROGRAMI 
 

1.GÜN / İSTANBUL - DUBAI – B.A.E 

Atatürk havalimanı dış hatlar gidiş A-B kontuarı önünde rehberiniz ile buluşma ve check-in işlemlerinin tamamlanmasının ardından 

TKK762 sefer kodlu Dubai uçağına biniş. Dubai’ye varış ve özel otobüsümüz ile limana transfer. Gemiye check-in işlemlerinin 

tamamlanmasının ardından rehberimizin düzenleyeceği gemi bilgilendirme toplantısı. 

Dubai, dünyadaki tek 7-yıldızlı Otel olan Burj Al Arab Oteli’ne ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca yine palmiye şeklinde ve insan yapımı 

takım adası Palm Jumeirah’ta burada bulunmaktadır. Muhteşem Atlantis Oteli, dünyadaki en büyük insan yapımı marina olan Dubai 

Marina, Burj Gölü, 828 metre uzunlukla dünyanın en uzun binası olan Burj Al Khalifa, geleneksel Arap pazarı olan “Souk Al Bahar”, 

Şeyh Zayit Caddesi, The Springs ve Emirates Hills mahalleleri ve devasa alışveriş merkezleriyle Dubai sizi tam anlamıyla 

büyüleyecektir. Dubai’de check-in işlemlerini tamamladıktan sonra gemiye giriş yapıyoruz. Gemide rehberimizin düzenleyeceği 

bilgilendirme toplantısına katıldıktan sonra gemiyi keşfetmeye başlayacağız. Akşam yemeğinden sonra tiyatro şovunu izleyebilir, 

eğlenceli aktivitelere katılarak güzel vakit geçirebilirsiniz. Gemimiz Dubai’den akşam saat 22:00’da ayrılacaktır. 

 
2.GÜN / ABU DHABI – B.A.E 

Gemimiz Abu Dhabi’ye sabah saat 05:00’da yanaşacaktır. Abu Dhabi ihtişamlı ve kozmopolit bir şehirdir, muhteşem Şeyh Zayit Büyük 

Cami, 800 adet kubbesi ve 1000 adet kolonuyla dünyadaki en büyük camilerden biridir. Miras Kasabası, Emirlik Sarayı ve Saray 

Müzesiyle birlikte Al Ain arkeolojik sitesi görülebilecek ve ziyaret edilebilecek yerlerden bazılarıdır. Kum tepelerinin üzerinde 

lunapark treniyle heyecan yaşayabilir, dünyadaki en iyi markaların bulunduğu avm’lerde alışveriş yapabilirsiniz. Araba tutkunuysanız, 

kısa bir mesafede bulunan “Ferrari World Theme Park” ziyareti ilginizi çekebilir. Burada dünyanın en hızlı lunapark trenlerinden birini 

deneyebilirsiniz. 74 katlı Etihad Kulesini ve muhteşem manzarasını da kaçırmamanızı öneriririz. Gemimiz akşam saat 23:55’te Abu 

Dhabi’den ayrılacaktır. 

 
3.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. 

 
4.GÜN / MASKAT - UMMAN 

Gemimiz sabah saat 08:00’da Maskat’a yanaşacaktır. Maskat, Antik Roma’dan beri dünyanın en büyük limanlarından biri olarak 

tanınmıştır. Zamanda yolculuk yaparak nefes kesici Al Jalali ve Al Mirani kalelerini, kalabalık Arap pazarlarını, Sultan Kabus Cami’sini ve 

Beyit Al Zübair müzesini ziyaret edin. Seçkin Amouage parfümerisinde doğal ve cezbedici kokular keşfedin. 5 adet minareye sahip 

olan Büyük Cami, Nakhl kalesi, doğal kaynaklar içeren Al Thowara Vahası, 17.yüzyıldan kalma Nizwa ve Jabrin Kaleleri, Al Alam yani 

Sultan Sarayı, doğal güzellikleri ve deniziyle Wadi Arbayeen, su bendiyle Wadi Dayqah sizleri bekliyor olacak. Gemimiz saat 17:00’da 

Maskat’tan ayrılacaktır. Akşam yemeğinden sonra tiyatro şovunu izleyebilir, eğlenceli aktivitelere katılarak güzel vakit geçirebilirsiniz. 

 
5.GÜN / KHOR AL FAKKAN – B.A.E 

Gemimiz sabah saat 08:00’da Khor Al Fakkan’a yanaşacaktır. Khor al Fakkan, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yedi şehirden biridir, 

Umman körfezinde yer alır, etrafında verimli bitki örtüsüne sahip Fujairah yer alır. Burada ziyaret edilebilecek yerlerden bazıları : 

şehrin caddelerinde bir yürüyüş, canlı Arap pazarı, arkeolojik siteler, Wurrayah şelalesi, Wurrayah Wadi ve kristalleriyle birlikte ilginç 

Rifaisa su bendi, muhteşem manzaralarıyla Masafi Dağları, Wadi Shawkah vahası, 80 milyon yıllık fosiller içeren Fosil Kayası, deve 

şeklinde olan Deve Kayası, 300 yıllık tarihe sahip Fujairah Kalesi ve eski zamanlarda yaşamış insanların kalıntılarının bulunduğu Khor 

Fakkan Köyü’nü ziyaret etmeyi unutmayın. Gemimiz akşam saat 18:00’da limandan ayrılacaktır. Akşam yemeğinden sonra tiyatro 

şovunu izleyebilir, eğlenceli aktivitelere katılarak güzel vakit geçirebilirsiniz. 

 
6.GÜN / KHASAB - UMMAN 

Gemimiz sabah saat 09:00’da Khasab’a yanaşacaktır. Khasab, Umman’ın kuzey ucunda Musandam yarım adasında yer alır, Hürmüz 

Boğazı’ndan çıkıntı yapar. Yılan şeklinde kıyısı sayesinde “Arabistan’ın Norveç’i” olarak tanınır, yarımada eşsiz bir güzelliğe sahiptir, 

fiyort şeklinde karanın içine giren ve çıkan yapılar bulunur. Krembeyazı kireçtaşı uçurumları sakin ve turkuaz rengi denizden romantik 

bir şekilde yukarı yükselir. 17.yüzyıldan kalma Khasab kalesi, Bukha kasabası ve muhteşem manzaralarıyla Bukha kalesi, 2097 metre 

yükseklikteki Jebel Harim (Kadınların Dağı) görülebilecek yerlerden bazılarıdır. Bot gezintisi yapmayı sakın unutmayın. Gemimiz 

akşam saat 18:00’da limandan ayrılacaktır. Akşam yemeğinden sonra tiyatro şovunu izleyebilir, eğlenceli aktivitelere katılarak güzel 

vakit geçirebilirsiniz. 

 
7.GÜN / DUBAI – B.A.E 

Dubai, dünyadaki tek 7-yıldızlı Otel olan Burj Al Arab Oteli’ne ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca yine palmiye şeklinde ve insan yapımı 

takım adası Palm Jumeirah’ta burada bulunmaktadır. Muhteşem Atlantis Oteli, dünyadaki en büyük insan yapımı marina olan Dubai 

Marina, Burj Gölü, 828 metre uzunlukla dünyanın en uzun binası olan Burj Al Khalifa, geleneksel Arap pazarı olan “Souk Al Bahar”, 

Şeyh Zayit Caddesi, The Springs ve Emirates Hills mahalleleri ve devasa alışveriş merkezleriyle Dubai sizi tam anlamıyla 

büyüleyecektir. Gemimiz saat 08:00-00:00 saatleri arasında Dubai’de olacaktır. 

 
8.GÜN / DUBAI – B.A.E 

Check-out işlemlerinin ardından gemiden ayrılıp, özel otobüsümüz ile TK763 uçuşumuz için Dubai havalimanına transfer. 



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 


