
MSC MUSICA 

Birleþik Arap Emirlikleri, Umman Dubai Hareketli, 7 Gece 

TÜRKÇE REHBERLÝ PAKET PROGRAM 

TUR PROGRAMI 

1.GÜN / ÝSTANBUL - DUBAI – B.A.E 

Atatürk havalimaný dýþ hatlar gidiþ A-B kontuarý önünde rehberiniz ile buluþma ve check-in 

iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan TKK762 sefer kodlu Dubai uçaðýna biniþ. Dubai’ye varýþ ve 

özel otobüsümüz ile limana transfer. Gemiye check-in iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan 

rehberimizin düzenleyeceði gemi bilgilendirme  toplantýsý. 

Dubai, dünyadaki tek 7-yýldýzlý Otel olan Burj Al Arab Oteli’ne ev sahipliði yapmaktadýr. Ayrýca yine 

palmiye þeklinde ve insan yapýmý takým adasý Palm Jumeirah’ta burada bulunmaktadýr. Muhteþem 

Atlantis Oteli, dünyadaki en büyük insan yapýmý marina olan Dubai Marina, Burj Gölü, 828 metre 

uzunlukla dünyanýn en uzun binasý olan Burj Al Khalifa, geleneksel Arap pazarý olan “Souk Al Bahar”, 

Þeyh Zayit Caddesi, The Springs ve EmiratesHills mahalleleri ve devasa alýþveriþ merkezleriyle Dubai 

sizi tam anlamýyla büyüleyecektir. Dubai’de check-in iþlemlerini tamamladýktan sonra gemiye giriþ 

yapýyoruz. Gemide rehberimizin düzenleyeceði bilgilendirme toplantýsýna katýldýktan sonra gemiyi 

keþfetmeye baþlayacaðýz. Akþam yemeðinden sonra tiyatro þovunu izleyebilir, eðlenceli aktivitelere 

katýlarak güzel vakit geçirebilirsiniz. Gemimiz Dubai’den akþam saat 22:00’da  ayrýlacaktýr. 

 

2.GÜN / ABU DHABI – B.A.E 

Gemimiz Abu Dhabi’ye sabah saat 05:00’da yanaþacaktýr. Abu Dhabi ihtiþamlý ve kozmopolit bir 

þehirdir, muhteþem Þeyh Zayit Büyük Cami, 800 adet kubbesi ve 1000 adet kolonuyla dünyadaki en 

büyük camilerden biridir. Miras Kasabasý, Emirlik Sarayý ve Saray Müzesiyle birlikte Al Ain arkeolojik 

sitesi görülebilecek ve ziyaret edilebilecek yerlerden bazýlarýdýr. Kum tepelerinin   üzerinde lunapark 

treniyle heyecan yaþayabilir, dünyadaki en iyi markalarýn bulunduðu avm’lerde alýþveriþ 

yapabilirsiniz. Araba tutkunuysanýz, kýsa bir mesafede bulunan “Ferrari World Theme Park” ziyareti 

ilginizi çekebilir. Burada dünyanýn en hýzlý lunapark trenlerinden birini deneyebilirsiniz. 74 katlý 

Etihad Kulesini ve muhteþem manzarasýný da kaçýrmamanýzý öneriririz. Gemimiz akþam saat 

23:55’te Abu Dhabi’den ayrýlacaktýr. 

 

3.GÜN / DENÝZDE SEYÝR 

Bütün gün boyunca denizde olacaðýmýz için, geminin her yerini ayrýntýlý bir þekilde 

keþfedebileceksiniz. Geminin maðazalarýnda alýþ veriþ yapabilir, SPA hizmetlerinden yararlanabilir, 

havuzun etrafýnda  güneþlenebilirsiniz. 

 

4.GÜN / MASKAT - UMMAN 

Gemimiz sabah saat 08:00’da Maskat’a yanaþacaktýr. Maskat, Antik Roma’dan beri dünyanýn en 

büyük limanlarýndan biri olarak tanýnmýþtýr. Zamanda yolculuk yaparak nefes kesici Al Jalali ve Al 

Mirani kalelerini, kalabalýk Arap pazarlarýný, Sultan Kabus Cami’sini ve Beyit Al Zübair müzesini 

ziyaret edin. Seçkin Amouage parfümerisinde doðal ve cezbedici kokular keþfedin. 5 adet minareye 



sahip olan Büyük Cami, Nakhl kalesi, doðal kaynaklar içeren Al Thowara Vahasý, 17.yüzyýldan kalma 

Nizwa ve Jabrin Kaleleri, Al Alam yani Sultan Sarayý, doðal güzellikleri ve deniziyle WadiArbayeen, su 

bendiyle WadiDayqah sizleri bekliyor olacak. Gemimiz saat 17:00’da Maskat’tan ayrýlacaktýr. Akþam 

yemeðinden sonra tiyatro þovunu izleyebilir, eðlenceli aktivitelere katýlarak güzel vakit  

geçirebilirsiniz. 

 

5.GÜN / KHOR AL FAKKAN – B.A.E 

Gemimiz sabah saat 08:00’daKhor Al Fakkan’a yanaþacaktýr. Khor al Fakkan, Birleþik Arap 

Emirlikleri’ndeki yedi þehirden biridir, Umman körfezinde yer alýr, etrafýnda verimli bitki örtüsüne 

sahip Fujairah yer alýr. Burada ziyaret edilebilecek yerlerden bazýlarý : þehrin caddelerinde bir 

yürüyüþ, canlý Arap pazarý, arkeolojik siteler, Wurrayah þelalesi, WurrayahWadi ve kristalleriyle 

birlikte ilginç Rifaisa su bendi, muhteþem manzaralarýyla Masafi Daðlarý, WadiShawkah vahasý, 80 

milyon yýllýk fosiller içeren Fosil Kayasý, deve þeklinde olan Deve Kayasý, 300 yýllýk tarihe sahip 

Fujairah Kalesi ve eski zamanlarda yaþamýþ insanlarýn kalýntýlarýnýn bulunduðu KhorFakkan 

Köyü’nü ziyaret etmeyi unutmayýn. Gemimiz akþam saat 18:00’da limandan ayrýlacaktýr. Akþam 

yemeðinden sonra tiyatro þovunu izleyebilir, eðlenceli aktivitelere katýlarak güzel vakit 

geçirebilirsiniz. 

 

6.GÜN / KHASAB - UMMAN 

Gemimiz sabah saat 09:00’daKhasab’a yanaþacaktýr. Khasab, Umman’ýn kuzey ucunda Musandam 

yarým adasýnda yer alýr, Hürmüz Boðazý’ndan çýkýntý yapar. Yýlan þeklinde kýyýsý sayesinde 

“Arabistan’ýn Norveç’i” olarak tanýnýr, yarýmada eþsiz bir güzelliðe sahiptir, fiyort þeklinde karanýn 

içine giren ve çýkan yapýlar bulunur. Krembeyazý kireçtaþý uçurumlarý sakin ve turkuaz rengi 

denizden romantik bir þekilde yukarý yükselir. 17.yüzyýldan kalma Khasab kalesi, Bukha kasabasý ve 

muhteþem manzaralarýyla Bukha kalesi, 2097 metre yükseklikteki Jebel Harim (Kadýnlarýn Daðý) 

görülebilecek yerlerden bazýlarýdýr. Bot gezintisi yapmayý sakýn unutmayýn.   Gemimiz akþam saat 

18:00’da limandan ayrýlacaktýr. Akþam yemeðinden sonra tiyatro þovunu izleyebilir, eðlenceli 

aktivitelere katýlarak güzel vakit geçirebilirsiniz. 

 

7.GÜN / DUBAI – B.A.E 

Dubai, dünyadaki tek 7-yýldýzlý Otel olan Burj Al Arab Oteli’ne ev sahipliði yapmaktadýr. Ayrýca yine 

palmiye þeklinde ve insan yapýmý takým adasý Palm Jumeirah’ta burada bulunmaktadýr. Muhteþem 

Atlantis Oteli, dünyadaki en büyük insan yapýmý marina olan Dubai Marina, Burj Gölü, 828 metre 

uzunlukla dünyanýn en uzun binasý olan Burj Al Khalifa, geleneksel Arap pazarý olan “Souk Al Bahar”, 

Þeyh Zayit Caddesi, The Springs ve EmiratesHills mahalleleri ve devasa alýþveriþ merkezleriyle Dubai 

sizi tam anlamýyla büyüleyecektir. Gemimiz saat 08:00-00:00 saatleri arasýnda Dubai’de  olacaktýr. 

 

8.GÜN / DUBAI – B.A.E 

Check-out iþlemlerinin ardýndan gemiden ayrýlýp, özel otobüsümüz ile TK763 uçuþumuz için Dubai 

havalimanýna  transfer. 

 



 

ÝÇECEK PAKETLERÝ 

ALLEGRISSIMO PREMIUM - 421 - YETÝÞKÝN (18 yaþ ve üstü) / 44€ (Günlük Kiþi baþý) * 

Limitsiz alkollü ve alkolsüz içeceklerin tüketimi, "Bytheglass" menüsünden çok çeþitli þarap 

seçenekleri, fýçý bira, þiþe ve kutu biralar, soft içecekler, maden suyu, sýcak içecekler ve barlarda 

bütün içeceklerden örneðin premiumspirit(alkollü sert içki) markalarý, mini bardaki içecekler ve 

kabininizdeki sular, ayrýca "Gelateria" menüsü, Pastry Shop (pastane) ve Room Service (oda servisi) 

menüsündeki bütün sipariþ edilecek  malzemeler. Pakete dahil olan içecekler bütün barlarda ve 

restaurantlarda kullanýlabilir, Özel Restaurant'lar dahil. Paket sadece kiþisel kullaným içindir ve bir 

seferinde sadece bir kez sipariþ verilebilir. ID kart transfer edilemez. All-inclusive paketindeki 

koþullarýn kötü kullanýlmasý durumunda hizmet geri alýnabilir ve kalan günler geri iade edilmez. Þu 

maddeler dahil deðildir: puro, sigaralar, þarap þiþeleri, sparkling þarabý ve þampanya, hatýra 

bardaklarý ve hatýra bardaklarýnda sunulan içecekler, Özel Barlarda ve Özel Restaurantlarda sunulan 

bütün yiyecekler. Paket ayný kabinde kalan bütün misafirler tarafýndan satýn alýnmalýdýr, ya da 

birlikte seyahat eden ve ayný masada yemek yemek isteyenler ve Çocuklar tarafýndan da satýn 

alýnmalýdýr, çocuklar paketin çocuk versiyonlarýný satýn almalýdýr. Paketin satýn alýnmasý 3 yaþýn 

altýndaki çocuklar için zorunlu deðildir (3.yaþ günlerine henüz ulaþmamýþ çocuklar). Paketin ücreti 

cruise seyahatinin hergünü çýkýþ gününün haricinde alýnmaktadýr. Hizmet dökme metoduyla 

uygulanýr. 

 

ALLEGRISSIMO PREMIUM - 422 - ÇOCUK (03 - 17 yaþ) / 21€ (Günlük Kiþi baþý) * 

Alkolsüz içeceklerin limitsiz kullanýmý, soft içecekler, enerji içecekleri, meyve sularý, sular, sýcak 

içecekler, alkolsüz kokteyller, smoothieler(püre    tarzýnda meyveli içecek), milkshakeler, soft 

içecekler ve minibardan atýþtýrmalýklar ve kabindeki su, ayrýca "Gelateria" menüsü, Pastry Shop 

(pastane) menüsü ve Room Service (oda servisi) menüsünden bütün sipariþ edilecek malzemeler ve 

yiyecekler. Pakete dahil olan içecekler bütün barlarda ve restaurantlarda kullanýlabilir, Özel 

Restaurant'lar dahil. Paket sadece kiþisel kullaným içindir ve bir seferinde sadece bir kez sipariþ 

verilebilir.        ID kart transfer edilemez. All-inclusive paketindeki koþullarýn kötü kullanýlmasý 

durumunda hizmet geri alýnabilir ve kalan günler geri iade edilmez. Þu maddeler dahil deðildir: puro, 

sigaralar, þarap þiþeleri, sparkling þarabý ve þampanya, hatýra bardaklarý ve hatýra bardaklarýnda 

sunulan içecekler, Özel Barlarda ve Özel Restaurantlarda sunulan bütün yiyecekler. Bu paket sadece 

all-inclusive 421 nolu paketi satýn almýþ bir grup/ ya da ailenin 3-17 YAÞ ARASI ÇOCUKLARINA 

satýlabilir. 

ALLEGRISSIMO ALL INCLUSIVE - 431 - YETÝÞKÝN (18 yaþ ve üstü) / 26€ (Günlük Kiþi baþý) * 

Alkollü ve alkolsüz içeceklerin limitsiz kullanýmý, bardakta þarap dahil ("AllegrissimoSelection"dan 

seçilen beyaz, kýrmýzý, rose ve sparkling þaraplar), fýçý bira, soft içecekler, su, sýcak içecekler ve bar 

listesinden çeþitli içecekler ve kokteyller, al-ve-git dondurmalar, külahta yada kapta dondurma. 

Pakete dahil olan içecekler bütün bütün barlarda ve restaurantlarda kullanýlabilir, Özel Restaurant'lar 

dahil. Paket sadece kiþisel kullaným içindir ve bir seferinde sadece bir kez sipariþ verilebilir. ID kart 

transfer edilemez. All-inclusive paketindeki koþullarýn kötü kullanýlmasý durumunda hizmet   geri 

alýnabilir ve kalan günler geri iade edilmez. Þu maddeler dahil deðildir: puro, sigaralar, þarap þiþeleri, 

sparkling þarabý ve þampanya, hatýra  bardaklarý ve hatýra bardaklarýnda sunulan içecekler, Özel 

Barlarda ve Özel Restaurantlarda sunulan bütün yiyecekler. Dahil olmayan malzemeler  detaylý bir 



þekilde gemideki Bar Listesinde iþaretle belirtilmiþtir. Paket ayný kabinde kalan bütün misafirler 

tarafýndan satýn alýnmalýdýr, ya da birlikte seyahat eden ve ayný masada yemek yemek isteyenler 

ve Çocuklar tarafýndan da satýn alýnmalýdýr, çocuklar paketin çocuk versiyonlarýný satýn    

almalýdýr. Paketin satýn alýnmasý 3 yaþýn altýndaki çocuklar için zorunlu deðildir (3.yaþ günlerine 

henüz ulaþmamýþ çocuklar). Paketin ücreti cruise seyahatinin hergünü çýkýþ gününün haricinde 

alýnmaktadýr. Hizmet dökme metoduyla    uygulanýr. 

 

ALLEGRISSIMO ALL INCLUSIVE - 432 - ÇOCUK (03 - 17 yaþ) / 12€ (Günlük Kiþi baþý) * 

Alkolsüz içeceklerin limitsiz kullanýmý, soft içecekler, su, meyve sularý, sýcak içecekler, alkolsüz 

kokteyller, smoothieler(püre tarzýnda meyveli içecek) ve milkshakeler, al-ve-git dondurmalar külahta 

ya da kapta. Pakete dahil olan içecekler bütün bütün barlarda ve restaurantlarda kullanýlabilir, Özel 

Restaurant'lar dahil. Paket sadece kiþisel kullaným içindir ve bir seferinde sadece bir kez sipariþ 

verilebilir. ID kart transfer edilemez. All-inclusive paketindeki koþullarýn kötü kullanýlmasý 

durumunda hizmet geri alýnabilir ve kalan günler geri iade edilmez. Þu maddeler dahil deðildir: puro, 

sigaralar, þarap þiþeleri, sparkling þarabý ve þampanya, hatýra bardaklarý ve hatýra bardaklarýnda 

sunulan içecekler, Özel Barlarda ve Özel   Restaurantlarda sunulan bütün yiyecekler. Dahil olmayan 

malzemeler detaylý bir þekilde gemideki Bar Listesinde iþaretle belirtilmiþtir. Bu paket    sadece all-

inclusive 431 nolu paketi satýn almýþ bir grup/ ya da ailenin 3-17 YAÞ ARASI ÇOCUKLARINA 

satýlabilir.Paket 1-3 gecelik cruise seyahatleri için mevcut deðildir, minimum gece sayýsý DÖRT'tür  

(4). 

 

ALLEGRO NO3 SOFT DRINKS / 34€ 

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

büfede tüketilebilir 

SU PAKETÝ / 27€ 

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

ALLEGRO NO1 ÞARAP VE SU / 69€ 

4 þiþe listelenmemiþ Sommelier tarafýndan seçilen þarap (bir beyaz, iki kýrmýzý ve/veya bir rosé) + 7 

þiþe su. Bu pakete dahil olan içecekler ana restaurantta, self-servis büfede ve barlardan alýnabilir. 

Ana restaurantta sipariþ verdiðiniz ve bitiremediðiniz þarap þiþeleri dikkatli bir þekilde saklanýr ve bir 

sonraki gün size tekrar sunulur, fakat self-servis büfesinde veya barlarda bu hizmet 

sunulmamaktadýr. 

ALLEGRO NO2 BÝRA VE SU / 69€ 

14 adet 40cl fýçý bira + 7 þiþe su.  Voucherlar herhangi bir barda, restaurant ya da büfede 

tüketilebilir 


