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1.gün - Duba�, BAE

İstanbul-Sharjah THY-TK754 tar�fel� sefer �le uçuş, Duba� l�manında transfer. Geceleme l�manda

2.gün - Duba�, BAE

Hareket: 21:00

3.gün - Den�zde

 

4.gün - Abu Dhab�, BAE

Varış: 07:00 Hareket: 21:00

5.gün - Doha, Katar

Varış: 09:00 Geceleme l�manda

6.gün - Doha, Katar

Hareket: 18:00

7.gün - Bahreyn, Bahreyn

Varış: 08:00 Hareket: 18:00

8.gün - Den�zde

 

9.gün - Muscat, Umman

Varış: 07:00 Hareket: 18:00

10.gün - Khasab, Umman

Varış: 10:00 Hareket: 18:00

11.gün - Duba�, BAE

Varış: 09:00 geceleme l�manda

12.gün - Duba�, BAE

Gem�den ayrılış. Sharjah haval�manına transfer THY-TK755 tar�fel� sefer �le uçuşun ardından ,İstanbul'a varış.

F�yata dah�l olan h�zmetler

5* MSC L�r�ca gem�s�nde 11  gece tam pans�yon konaklama
Gem�de düzenlenen an�masyon ve akt�v�teler
Thy tar�fel� seferler �le İstanbul-Sharjah-İstanbul ekonom� sınıfı uçak b�let�
Gem�de sabah.öğle ve akşam yemekler� ve �kramları
Havaalanı-l�man-havaalanı arası transferler
Türkçe rehberl�k h�zmetler� ( M�n�mum 12 k�ş� olması durumunda )
Haval�manı ve l�man verg�ler� 
Yurtdışı seyahat sağlık ve �ptal s�gortası ( 70 yaş ve üzer�ne sürpr�m uygulanmaktadır. )
Kaptanın hoşgeld�n part�s� ve gala yemeğ�
F�tness

Msc L�r�ca �le B�rleş�k Arap Em�rl�kler� 07 Şubat 2020 - Tur Broşürü
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F�yata Dah�l Olmayan H�zmetler

K�ş�sel harcamalar
Çok g�r�şl� Duba� cru�se v�zes� ( k�ş�başı 100 € )
Yurtdışı çıkış harcı bedel�
Gem� ş�rket�m�z�n veya rehber�n düzenleyeb�leceğ� ekstra l�man gez�ler�
Gem�m�zde alınacak alkollü ve alkolsüz �çecekler
Sağlık h�zmetler�
Kara turları
Güzell�k merkez� & SPA alanı
Bağlantı uçuşları
Günlük k�ş�başı 10 € serv�s ücret� ( bahş�şler 

Gereken V�ze

Bel�rt�len program �ç�n çok g�r�şl� Duba� Cru�se v�zes� gerekmekted�r.Yeş�l Pasaportlu yolcularımız �ç�n v�ze gerekmemekted�r. Duba� Cru�se v�zes�
sadece MSC Cru�se Türk�ye tarafından tem�n ed�lmekted�r.
DUBAI VİZESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
MSC Cru�ses, bel�rt�len programda rezervasyonu olan m�saf�rler� �ç�n v�ze aracılık h�zmet� verecekt�r. MSC Cru�ses, onaylanmayan v�zeden
sorumlu değ�ld�r. V�ze başvurusunun onaylanmaması hal�nde başvuru ücret� �ades� söz konusu değ�ld�r. Başvuru �ç�n gerekl� evraklar en geç tur
hareket tar�h�nden 1 ay önce tarafımıza gönder�lm�ş olmalıdır. Gec�kmeden kaynaklanab�lecek sorunlardan MSC Cru�ses sorumlu tutulamaz
Gerekl� evraklar okunaklı,renkl� ve jpg formatında taranmış, eks�ks�z olarak elektron�k ortamda �let�lmel�d�r.bel�rt�len format dışında �let�len
evraklar d�kkate alınmayacaktır.
DUBAI VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
V�ze başvuru formu ( of�s�m�zden elektron�k ortamda tem�n ed�leb�l�r ve eks�ks�z doldurulmuş olmalıdır. )
4,3 cm x 5,5 cm ebatlarında renkl� pasaport fotoğrafı Pasaportun �şlem görmüş ve b�lg� yer alan tüm sayfalarının görüntüsü
Başvuru ücret� ( k�ş�başı 100 € )

Uçuş detayı

İstanbul - Sharjah   TK754 01:00 06:25
Sharjah - İstanbul   TK755 07:55 11:35

Notlar

Yukarıda bel�rt�len f�yatlar gem�dek� müsa�tl�ğe göre bel�rlenm�ş en düşük kategor�ye a�t f�yatlar olup, müsa�tl�kle doğru orantıda f�yatlarda
değ�ş�kl�k olab�l�r. En az 25 k�ş�n�n katılımı durumunda profesyonel SETUR rehberl�k h�zmet� ver�lecekt�r. Programda bel�rt�len saatler
Havayolları ve Gem� ş�rketler�nden alınmıştır. Saatlerde olab�lecek herhang� b�r değ�ş�kl�kten SETUR sorumlu değ�ld�r. Dolayısıyla herhang� b�r
saat değ�ş�kl�ğ�nden ötürü SETUR programın �çer�ğ�n� ve h�zmet muhtev�yatını bozmadan günlerde oynama yapab�l�r. Yoğun dönemlerde farklı
havayolları kullanılab�l�r. Gem� f�rması rota değ�şt�rme hakkını kend�nde saklı tutar.Gem� ş�rket�n�n yapacağı ve rota değ�ş�kl�kler�nden dolayı
SETUR sorumlu tutulamaz. Uçak yolculuğu esnasında her yolcunun kab�n �ç�ne 36 cm (yüksekl�k) x 23 cm(en) x 55 cm (boy) ebatlarında b�r
parça eşya alma hakkı vardır. Bununla b�rl�kte her yolcu uçağın bagajına vermek kaydıyla yanına 1 adet en fazla 20 k�lo olan val�z alab�lme
hakkına sah�pt�r. Gem� yolculuğu sırasındak� alacağınız akşam yemekler�nden 2’s� resm� akşam yemeğ�d�r ve burada yemek �steyen her erkek
yolcumuzun yanında en b�r adet takım elb�se, bayanların da en az 1 adet gece elb�ses� bulundurmak zorundadırlar. Resm� olmayan d�ğer
günlerde “smart casual” den�len, çok spor olmayan kıyafetler terc�h ed�lmel�d�r. Havuz katında serbest spor kıyafetler g�y�leb�l�r. Gem� seyahat�
esnasında grubumuzun akşam yemek alacağı restoran ve masalar daha önceden bel�rlenm�ş ve �s�mlere göre numaralandırılmış olacaktır.
Dolayısıyla gem�de alınacak �lk öğün yemekten son öğün yemeğe kadar herkes daha önceden bel�rlenen yerlerde oturacaktır. Ancak arzu
edenler yemekler�n� gem�n�n başka restoranlarında da alma hakkına sah�pt�rler. Serbest oturumlu restaurantlarda müsa�tl�ğe göre masalara
oturulur. Gem� seyahat� esnasında gün �çer�s�nde gem�n�n yanaştığı l�manı dolaşırken öğle yemeğ� �ç�n tekrar gem�ye ger� dönüp yemeğ�n�z�
alab�l�rs�n�z. Ancak s�zlere tavs�yem�z gününüzü bölmemen�zd�r. Özell�kle gem� seyahat�n�z esnasında s�zlere başkalarının telefon �le ulaşması
son derece zordur. Gem�n�n uydu s�stem� �le görüşmeler sağlanab�l�r ancak dak�kası yaklaşık 17 Euro c�varındadır.(verg�ler dah�l). Gem�lerde
kl�maların tamamen kapatılamadığını (sab�t 22-25 derece) gözönünde bulundurarak, seyahat�n�z esnasında yanınızda mutlaka b�r hırka ya da
şal; l�manlarda �se mevs��ne göre yağmurluk,anorak, altı kalın last�k olan rahat yürüyeb�leceğ�n�z b�r ç�� ayakkabı �le spor b�r ç�� ayakkabı
almayı kes�nl�kle �hmal etmey�n. Seyahat�n�z esnasında gem� bahş�şler� kred� kartınızdan otomat�k olarak b�r defada tahs�l ed�lecekt�r. Günlük
k�ş� başına ortalama 10 Euro kadardır. ( Gem� f�rmasına göre değ�ş�kl�k göster�r ) Gem�ye check-�n esnasında �st�snasız her yolcunun (ç��lerde
sadece 1 k�ş�) kab�n anahtarları alınırken gem� reseps�yonuna kred� kartını �braz etmes� veya nak�t depoz�t yatırması gerekmekted�r. Bu �braz
sonucunda her kred� kartından k�ş� başına ortalama 300 Euro’luk b�r prov�zyon çek�m� yapılacaktır. Bunun neden� s�zler gem�ye check-�n
yaptıktan sonra sey�r esnasında gem� �ç�nde yapacağınız harcamalar �ç�nd�r. Gem� �ç�ndek� harcamalarınızı �se (�çk�, meşrubat veya alkollü
�çecekler �ç�n)gem� reseps�yonu tarafından s�zlere ver�lecek olan manyet�k kartlar �le yapab�leceks�n�z. Gem�de alışver�ş ve Cas�no har�c�nde h�ç
b�r yerde nak�t para geçmemekted�r. Tüm harcamalarınızı odalarınızdak� telev�zyonlardan öğreneb�l�rs�n�z. Gem�ye �çk� sokmak kes�nl�kle
yasaktır. Gem� seyahat�m�z�n başlangıcında grubumuzun tüm val�zler� �ç�n bel�rl� renklerde val�z et�ketler� tahs�s ed�lecekt�r. Bu et�ketler�n
eks�ks�z doldurulması val�zler�n�z�n kab�nler�n�ze doğru olarak gelmes� açısından öneml�d�r. Val�zler�n�z� gem�n�n �lk kalkış gününde akşam geç
vak�te kadar kamaralarınıza gelmeyeb�l�r. Bu yoğunluk ve kalabalıktan kaynaklanan ve kes�nl�kle gem�n�n sorumluluğunda olan b�r durumdur.
Onun �ç�n gem�ye b�neceğ�n�z �lk gün elzem olan �ht�yaçlarınızı küçük b�r el çantasına koyup yanınıza almanızda fayda vardır. Gem�n�n uydu
bağlantılı �nternet s�stem�nden faydalanab�l�rs�n�z. Dak�kası yaklaşık 1,5 Euro c�varındadır. Gem�n�n kalkış saatler�ne kes�nl�kle r�ayet ed�lmes�
gerekmekted�r. L�manlarda gem�m�z�n kalkış saat�nden en geç 45 dak�ka önce gem�ye g�r�ş yapılması gerek�r. Aks� takd�rde gem�ye g�r�ş
yapamayab�l�rs�n�z. Böyle b�r durumdan da SETUR sorumlu olmayacaktır. Gem� seyahat�m�z�n sonunda �se val�zler�n�z� toparlayarak b�r gece
önceden kab�nler�n�ze daha önceden bırakılacak et�ketler� takarak saat 00:00’a kadar kab�n kapılarınızın önüne bırakmanız gerekmekted�r. Bu
konudak� b�lg�lend�rme; Gem� f�rması tarafından b�r gün evvel kab�n�n�ze bırakılacak yazıda detaylı olarak b�ld�r�lecekt�r. V�ze alımları �ç�n gerekl�
sürey� v�ze yetk�l�ler�ne danışarak öğreneb�l�rs�n�z. Lütfen programa katılımınızı buna göre ayarlayınız. Dünyada k� petrol kr�z�nden ötürü artan
petrol f�yatları yüzünden tüm uluslar arası uçuş yapan IATA statüsündek� havayolları ve gem� ş�rketler� bu artışları fuel surcharge adı altında
yolcularından talep etmekted�r. Günden güne değ�şen petrol var�l f�yatları maalesef s�z sayın yolcularımıza zamlı olarak yansıtılmaktadır.
Haval�manı verg�s� adı altında s�zlerden tahs�l ed�len fuel surcharge adı altındak� fark tamamen havayollarına ve gem� ş�rketler�ne ödenen net
rakamlardan �barett�r. Bu konuda SETUR un herhang� b�r kazancı söz konusu değ�ld�r. Havayolunun b�let�ne gelecek verg�, s�gorta vb artışlar
aynı oranda m�saf�rler�m�ze yansıtılacaktır.

Tam Pans�yonBalkonlu fantast�ca (07 - 18 Şubat 2020)
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Oda T�p�
2 K�ş�l�k Oda (K�ş� Başı)

K�ş� Başı F�yat
1845,00 EUR

Oda T�p�
2 K�ş�l�k Oda (K�ş� Başı)

K�ş� Başı F�yat
1291,00 EUR

Oda T�p�
2 K�ş�l�k Oda (K�ş� Başı)

K�ş� Başı F�yat
1381,00 EUR

Oda T�p�
2 K�ş�l�k Oda (K�ş� Başı)

K�ş� Başı F�yat
1114,00 EUR

Kalkış Noktaları
Bel�rt�len Buluşma Noktası

Oda T�p�
2 K�ş�l�k Oda (K�ş� Başı)

K�ş� Başı F�yat
1174,00 EUR

Oda T�p�
2 K�ş�l�k Oda (K�ş� Başı)

K�ş� Başı F�yat
2085,00 EUR

Tam Pans�yonDış bella (görüş engell�) (07 - 18 Şubat 2020)

Tam Pans�yonDış fantast�ca (07 - 18 Şubat 2020)

Tam Pans�yonİç bella (07 - 18 Şubat 2020)

Tam Pans�yonİç fantast�ca (07 - 18 Şubat 2020)

Tam Pans�yonSu�t fantast�ca (07 - 18 Şubat 2020)


