
1.gün - İstanbul
İstanbul

2.gün - Istanbul
Kalkış: 01:00

3.gün - Pire,Yunanistan
Varış: 08:00   Kalkış: 18:00

4.gün - Denizde
Denizde

5.gün - Palermo,Italya
Varış: 08:00  Kalkış: 16:00

6.gün - Civitavecchia (Roma), Italya
Varış: 09:00  Kalkış: 18:00

7.gün - Cenova, Italya
Varış: 08:00 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Türk Havayolları ile Milano Malpensa Havalimanı– İstanbul Yeni Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçak bileti
 MSC Poesia gemisinde tercih edilen kabin kategorisinde 6 gece 7 gün tam pansiyon konaklama.
 Havalimanı ve Liman vergileri (320€)
 Havalimanı – Liman transferleri.
 Tecrübeli Türkçe Tur Liderliği Hizmeti.
 Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar.
 Gemideki eğlence ve şovlar.
 Fitness & Spor salonu kullanımı.
 Seyahat güvence paketi (İptali kapsamaktadır.). 70 yaş üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır.(25€)

 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
 Servis ücretleri. Günlük kişi başı 10€ gemide ödenir.
 Gemi veya rehberiniz tarafından organize edilecek tüm ekstra turlar.
 Sağlık hizmetleri. / Kişisel Harcamalar.
 Gemideki tüm içecekler.
 İç hat bağlantı uçuşları.
 Gerekli vize ücreti.
 Yurtdışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz).

Uçuş Detayları
01.12.2021 TK1876 MXP  IST 18:35 – 23:30

Iptal Şartları
Rezervasyon itibari ile; 180 gün kalaya kadar kişi başı toplam tutar üzerinden %10 / 179-150 gün %15/
149-120 gün %25 / 119-90 gün %30 
/ 89-60 gün %50 / 59-45 gün %60 / 44-30 gün %75 / 29-10 Gün %90 / 9 günden az %100

MSC Poesia ile Istanbul Hareketli Akdeniz 25 Kasım 2021 - Tur Broşürü

  

17.03.2021



Önemli Notlar
 Programda belirtilen saatler Türk Hava Yolları ve MSC Cruises şirketlerinden alınmıştır. Saatlerde
olabilecek herhangi bir değişiklikten Acentenizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir
saat değişikliğinden ötürü acenteniz programın içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde
oynama yapılabilir.
 Gemi yolculuğu sırasındaki alacağınız akşam yemeklerinden 2’si resmi akşam yemeğidir ve burada
yemek isteyen her erkek yolcumuzun yanında en az bir adet takım elbise, bayanların da en az 1 adet
gece elbisesi bulundurmak zorundadırlar.
 Gemi seyahati esnasında grubumuzun akşam yemek alacağı restoran ve masalar daha önceden
belirlenmiş ve isimlere göre numaralandırılmış olacaktır. Dolayısıyla gemide alınacak ilk öğün yemekten
son öğün yemeğe kadar herkes daha önceden belirlenen yerlerde oturacaktır. Ancak arzu edenler
yemeklerini geminin başka restoranlarında da alma hakkına sahiptirler.
 Özellikle gemi seyahatiniz esnasında sizlere başkalarının telefon ile ulaşması son derece zordur.
Geminin uydu sistemi ile görüşmeler sağlanabilir.
 Gemiye check-in esnasında istisnasız her yolcunun (çiftlerde sadece 1 kişi) kabin anahtarları alınırken
gemi resepsiyonuna kredi kartını ibraz etmesi veya nakit depozit yatırması gerekmektedir. Bu ibraz
sonucunda her kredi kartından ortalama 250 Euro bir provizyon çekimi yapılacaktır. Bunun nedeni sizler
gemiye check-in yaptıktan sonra seyir esnasında gemi içinde yapacağınız harcamalar içindir. Gemi
içindeki harcamalarınızı ise (içki, meşrubat veya alkollü içecekler için)gemi resepsiyonu tarafından sizlere
verilecek olan manyetik kartlar ile yapabileceksiniz. Gemide alışveriş ve casino haricinde hiç bir yerde
nakit para geçmemektedir. Tüm harcamalarınızı odalarınızdaki televizyonlardan öğrenebilirsiniz.
 Gemiye içki, ütü, saç kurutma makinası vb sokmak kesinlikle yasaktır.
 Gemi seyahatimizin başlangıcında grubumuzun tüm valizleri için belirli renklerde valiz etiketleri tahsis
edilecektir. Bu etiketlerin eksiksiz doldurulması valizlerinizin kabinlerinize doğru olarak gelmesi açısından
önemlidir.
 Valizlerinizi geminin ilk kalkış gününde akşam geç vakite kadar kamaralarınıza gelmeyebilir. Bu yoğunluk
ve kalabalıktan kaynaklanan ve kesinlikle geminin sorumluluğunda olan bir durumdur. Onun için gemiye
bineceğiniz ilk gün elzem olan ihtiyaçlarınızı küçük bir el çantasına koyup yanınıza almanızda fayda vardır.
 Geminin kalkış saatlerine kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Limanlarda gemimizin kalkış
saatinden en geç 30 dakika önce gemiye giriş yapılması gerekir. Aksi takdirde gemiye giriş
yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumdan da acenteniz sorumlu olmayacaktır.
 Gemi seyahatimizin sonunda ise valizlerinizi toplayarak bir gece önceden kabinlerinize daha önceden
bırakılacak etiketleri takarak saat 00.00’a kadar kabin kapılarınızın önüne bırakmanız gerekmektedir.
 Vize alımları için en az 15 iş günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Lütfen programa katılımınızı buna göre
ayarlayınız.
 Pasaportunuzun süresinin tur bitiş tarihi itibari ile minimum 6 ay geçerliliğinin bulunması gerekmektedir.
Gemi şirketleri tüm pasaport türleri için bu kuralı uygulamaktadır. Pasaport süresinin kontrolü misafirin
kendi sorumluluğundadır.
 Pasaportunuz yırtık ve yıpranmamış olması gerekmektedir.
 TÜM MİSAFİRLERİN GİDİŞ DÖNÜŞ UÇAK BİLETLERİNİ VE GEMİ BİLETLERİNİ YANLARINDA
BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR. BİLETLERİN ÇIKTILARINI ALMAYAN MİSAFİRLERİMİZİN
GEMİYE GİRİŞ SORUMLULUĞU KENDİLERİNE AİTTİR.
 Programa katılım için çok girişli Schengen Vizesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için Setur Vize
Departmanı ile iletişime geçiniz.
 Tur esnasında gemi çalışanlarına ve rehberinize fiziksel şiddet ve hakaret eden misafirlerimizi gemi
kaptanı gemiden indirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yolcuya herhangi bir iade yapılmamaktadır.
 Kara turları esnasında ve günlük turlarda rehberinizin sizlere bildirdiği saatler hareket saatidir.
Rehberlerimiz tüm misafirlerin hakkını eşit olarak gözetmek durumunda olduğundan buluşma saatine geç
gelen misafirler beklenmeden hareket edilecektir. Böyle bir durumda geç kalan misafirlerin gemiye
ulaşımı kendi sorumluluklarında olup herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 Dünyada ki kredi krizi ve petrol üretimindeki azalmadan ötürü değişken petrol fiyatları vergilerde artışa
neden olmaktadır.Tüm uluslar arası uçuş yapan IATA statüsündeki havayolları ve gemi şirketleri tarafından
bu zamlar fuel surcharge adı altında belirtilir. Günden güne değişen petrol varil fiyatları maalesef siz sayın
yolcularımıza zamlı olarak yansıtılmaktadır. Havalimanı vergisi adı altında sizlerden tahsil edilen fuel
surcharge adı altındaki fark tamamen havayollarına ödenen net rakamlardan ibarettir. Bu konuda
Acentenizin herhangi bir kazancı söz konusu değildir. Gemi şirketinin ve Havayolunun biletine gelecek
vergi, sigorta vb artışlar aynı oranda misafirlerimize yansıtılacaktır.

Oda Tipi
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
799,00 EUR

Oda Tipi
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
849,00 EUR

Tam PansiyonBalkonlu Bella (25 - 01 Aralık 2021)

Tam PansiyonBalkonlu Fantastica (25 - 01 Aralık 2021)



Oda Tipi
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
699,00 EUR

Oda Tipi
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
749,00 EUR

Oda Tipi
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
599,00 EUR

Oda Tipi
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
649,00 EUR

Tam PansiyonDış Bella ( Görüş Engelli) (25 - 01 Aralık 2021)

Tam PansiyonDış Fantastica (25 - 01 Aralık 2021)

Tam Pansiyonİç Bella (25 - 01 Aralık 2021)

Tam Pansiyonİç Fantastica (25 - 01 Aralık 2021)


