
 

  

 

  

UÇUŞ BİLGİLERİ 

TK 1861 İSTANBUL YENİ - ROMA 09.00 – 09.45 

TK 1866 ROMA – İSTANBUL YENİ 14.35 – 19.10 

ÖRNEK İZMİR BAĞLANTI 

TK 2305 İZMİR – İSTANBUL YENİ 03.50 05.05 

TK 2340 İSTANBUL YENİ – İZMİR 21.00 22.20 

ÖRNEK ANKARA BAĞLANTI 

TK 2105 ANKARA – İSTANBUL YENİ 03.30 04.45 

TK 2182 İSTANBUL YENİ – ANKARA 21.40 23.00 

08 Kasım 

İç Bella 699 Euro 

İç Fantastica  799 Euro 

Dış Bella 899 Euro 

Dış Fantastica 949 Euro 

Balkonlu Bella 999 Euro 

Balkonlu Fantastica 1099 Euro 

Tek Kişi Farkı + % 80 

Yetişkin 3. Ve 4. Kişi (Bella) 699 Euro 

Yetişkin 3. Ve 4. Kişi (Fantastica) 749 Euro 

3. Ve 4. Kişi (0-17 Yaş) 549 Euro 

İzmir-Ankara  Bağlantı Uçuşu 75 Euro 

Vergiler ve 
 İptal ve Seyahat Sağlık Sigortası 

350 € 
(Dahildir) 

GÜN LİMAN, ÜLKE VARIŞ HAREKET 

1 Civitavecchia, Roma, İtalya - 19.00 

2 Palermo, İtalya 10.00 18.00 

3 Cagliari, İtalya 09:00 17.00 

4 Palma de Mallorca, İspanya 13:30 23:59 

5 Valenciya, İspanya 08:00 16:00 

6 Marsilya, Fransa 12:00 20:00 

7 Cenova, İtalya 08:00 18:00 

8 Civitavecchia, Roma, İtalya 07.00 - 

5* MSC FANTASIA ile BATI AKDENİZ 
08 Kasım 2020 

 

TUR PROGRAMI UÇUŞ BİLGİLERİ 

 

Umuma mahsus pasaportlar için 

çok girişli SCHENGEN vizesi 

gerekmektedir.  

 Hizmet, Hususi ve Diplomatik 

pasaportlar için vize 

gerekmemektedir. 

 

*Programda belirtilen fiyatlar başlangıç fiyatları 

olup doluluk oranına göre değişiklik gösterebilir.  

 

**Balkonlu Bella & Balkonlu Fantastica 

kategorilerindeki bazı kabinler demir balkonludur. 

 

 

Tur hareket tarihine, 

90 günden fazla süre varsa kadar kişi başı 90 Euro 

(7 gece 8 günden uzun turlar için bu ücret 150 

€’dur). 90 - 61 gün varsa % 40, 60 - 45 gün varsa % 

55, 44 - 21 gün varsa % 75, 20 – 00 günden az süre 

varsa yapılan iptallerde % 100 iptal cezası 

uygulanacaktır.  

 

İPTAL ŞARTLARI 
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6 €'ya kadar olan tüm içeceklerde sınırsız tüketim! Özel seçim kadeh şarap, fıçı bira, 
alkollü ve alkolsüz kokteyller, bardakta meşrubat ve meyve suyu, su ve sıcak meşrubat. 
Temalı restoranlar harici tüm restoran ve barlarda geçerlidir. 

EASY PACKAGE              
Kişi Başı/Günlük               
Kod 471 
 

29 Euro 

10 €'ya kadar olan tüm içeceklerde sınırsız tüketim! Özel seçim kadeh şarap, fıçı ve şişe 
bira, alkollü ve alkolsüz kokteyller, aperatifler, bardakta meşrubat ve meyve suyu, enerji 
içeceği, su ve sıcak meşrubat. Temalı restoranlar harici tüm restoran ve barlarda 
geçerlidir.   

PREMIUM 
PACKAGE 
Kişi Başı/Günlük               
Kod 472 
 

39 Euro 

Fiyat limiti olmadan, sınırsız tüketim! (Bardakta Servis) Fiyat limiti olmaksızın tüm alkollü 
ve alkolsüz içecekler bardakta servisle ve tematik restoranlar dahil tüm restoranlarda 
sınırsızca tüketilebilir. Bu paket, minibarda bulunan içecekleri ve oda servisi mönüsündeki 
tüm ürünleri kapsamaktadır. Ayrıca, şişe şaraplarda %30 indirim imkanı sağlar. 

PREMIUM PLUS 
PACKAGE                            
Kişi Başı / Günlük 
Kod 473 
 

55 Euro 

Sınırsız alkolsüz içecekler ve daha fazlası! Alkolsüz kokteyller, gazlı içecekler, enerji 
içecekleri, su, aromalı sular, meyve suları, geniş yelpazeli kahve seçenekleri, organik çay 
ve dondurma. Temalı restoranlar hariç tüm bar ve restoranlarda geçerlidir. Bu paket, 18 
yaş üzeri yetişkin misafirler için geçerlidir. 

NON ALCOHOLIC 
PACKAGE                            
Kişi Başı /Günlük  
Kod 474 
 

19 Euro 

Sınırsız alkolsüz içecekler ve daha fazlası! Alkolsüz kokteyller, gazlı içecekler, enerji 
içecekleri, su, aromalı sular, meyve suları, geniş yelpazeli kahve seçenekleri, organik çay 
ve dondurma. Temalı restoranlar hariç tüm bar ve restoranlarda geçerlidir. Bu paket, 18 
yaş üzeri yetişkin misafirler için geçerlidir. 

NON ALCOHOLIC 
PACKAGE ( CHILD)                             
Kişi Başı /Günlük 
Kod 475 
 

14 Euro 

 
İÇECEK PAKETİ KULLANIM KOŞULLARI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Bu paketler  kişisel kullanım için ve her siparişte tek ürün servis edilmek üzere geçerlidir. Hak devredilemez. Paket ihlali 
durumunda, paket hakları geri alınabilir ve kalan günler için iade yapılmaz. Paket ücretlendirmesi günlük olarak yapılır, iniş 
günü için ücret alınmaz. Paket, günlük olarak alınamaz. Aktif hale geldiğinde bölünemez veya iade edilemez. Bu paket, kabinde 
kalan tüm misafirler veya birlikte seyahat eden ve aynı masada yemek yemek isteyen tüm misafirler tarafından alınmak 
durumundadır. Kabinde konaklayan çocuklar için paketin çocuklar için uygulanan hali kullanılmalıdır. 3 yaş aldı bebekler için 
kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır (Henüz 3. Yaşını doldurmamış bebekler için geçerlidir). Paket, charter seferlerde ve 
büyük gruplarda kullanılamaz . Paket, 1-3 gece arası programlarda kullanılamaz, en düşük geçerli gece sayısı 4’tür. 
 

* Türk Havayolları ile ekonomi sınıfı IST-Roma-IST      

Uçuşlar 

* Gemide   7 gece tam pansiyon konaklama 

* Havaalanı - liman - havaalanı transferleri 

* Türkçe rehberlik hizmeti 

* Gemide düzenlenen  ücretsiz animasyon ve şovlar 

* Kaptanın hoşgeldin partisi ve gala yemeği 

* Havalimanı ve liman vergileri 

* Yurtdışı Seyahat Sağlık ve İptal Sigortası 

FİYATA DAHİL HİZMETLER FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

*  Gemi Servis Ücreti kişibaşı 70 Euro ( gemide ödenir) 

* Gemide Sağlık Hizmetleri * Güzellik Merkezi ve Spa Alanı 

* Internet, kuru temizleme, telefon vb. Kişisel harcamalar 

* Gemideki Tüm Ücretli İçecekler 

* Ekstra Liman Gezileri 

* Vize Bedeli ve Yurtdışı Çıkış Harcı 

* İç Hat Bağlantı Uçuşları 

* 70 Yaş Üzeri Yolcular İçin Sigorta-Surprim ( 30 Euro) 

 

İÇECEK PAKETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI 

                                                                      AÇIKLAMALAR                                                ÜCRETLENDİRME     ÜCRET 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Standart kabinler 

* Kabine kahvaltı servisi (Continental Kahvaltı- servis bedeli uygulanır) 

* Gemideki sabah, öğle, akşam yemekleri ve ikramlar 

* Akşam yemeği oturumu tercihi ( restoran müsaitliğine göre değerlendirilir) 

* Günde 20 saat süresince hizmet veren açık büfe 

* Gemide her gün ve gece için ayrıca düzenlenen eğlence, animasyon ve şovlar 

* Havuz, fitness salonu ve açık hava spor faaliyetleri 

ÜCRETLİ HİZMETLER 

* Özel güneşlenme alanına geçiş 

* Kabine kahvaltı servisi 3,5€ (sadece servis ücretlidir) 

* 24 saat oda servisi 

* Özel çocuk aktiviteleri 

 

*Superior kabinler 

* Kabine kahvaltı servisi (continental kahvaltı - servis bedeli uygulanmaz) 

* Akşam yemeği oturum önceliği 

* Fitness ve yoga derslerinde %50 indirim 

* Ücretsiz özel çocuk aktiviteleri 

* 1 adet Hatıra fotoğrafı 

ÜCRETLİ HİZMETLER 

* Özel güneşlenme alanına geçiş 

 

 

*Premium kabinler 

* Hoşgeldin kokteyli 

* Seyahat boyunca termal alan geçişi 

* Masaj (Spa menüsünden seçilen 60 dk. masaj)** 

* Solaryum (10 dk) 

* 1 adet Hatıra fotoğrafı 

* Özel güneşlenme alanına geçiş 

* Kabinlerde bornoz ve terlik 

* Akşam yemeklerinde restoranda özel ayrılmış alan ve esnek oturum 

saatleri 

* Easy Package içecek paketi 

* Spa ve özel güneşlenme alanı sadece yetişkinlerin kullanımına açıktır. 

**4 elle yapılan Bali masajı hariçtir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL ŞARTLAR                                                                                                                                                                                                                   

Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız düşünülemez. 

GEMİ VE UÇUŞ SAATLERİ 

* Programda belirtilen saatler Havayolları ve Gemi şirketlerinden alınmıştır. Saatlerde olabilecek herhangi bir değişiklikten 

Acenta sorumlu tutulamaz 

* Gemi firması rota değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. Gemi şirketinin yapacağı saat  ve rota değişikliklerinden dolayı 

Acenta sorumlu tutulamaz.     

* Geminin kalkış saatlerine kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Limanlarda gemimizin kalkış saatinden en geç 45 

dakika önce gemiye giriş yapılması gerekir.Gecikmelerden kaynaklanan aksaklıklardan Acenta sorumlu tutulamaz. 

*Hava yollarının uçuş saatlerini değiştirmesinden kaynaklı yolcu aleyhine oluşabilecek masraflardan Acente sorumlu 

tutulamaz.     

VİZE VE PASAPORT 

*Vize gereken turlarımız için misafirlerimizin ilgili ülke konsolosluklarına şahsen başvuru ile ya da Acenta vize departmanı 

aracılığı ile vize almaları gerekmektedir. Vize başvurusu için tur bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli   pasaport ile 

acentamızdan temin edebileceğiniz, vize için gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler gerekmektedir. Yeşil pasaport 

ve TC. Dışında herhangibir ülke pasaport sahipleri için vize uygulaması olup olmadığını lütfen ilgili konsolosluk veya 

bakanlıklardan teyit ediniz. Vizeler seyahat başlangıcından önce Türkiye’deki ilgili konsolosluklardan alınmak zorundadır. 

 

*Vize alınmış olması o ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmez. Pasaport polisi sizi ülkeye sokmama yetkisine sahiptir. 

Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir, Acenta'ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez. 

 

* Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribat(lar)a uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret edilecek ülke sınır 

kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına; anılan pasaportların yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize 

uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması gerekmektedir.  Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir. 

* Acenta  Yolcu ile konsolosluk arasında aracı konumundadır. Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda vize vermeme 

hakkına sahiptir.  Yolcunun vize alamaması ile ilgili olarak Acenta'nın hiç bir sorumluluğu yoktur. 

* Vizesine kendi başvurusunu yapacak yolcularımızın ihtiyaç duyduğu belgelerin (gemi konfirmesi, uçak bileti vs.) temini 

normal şartlarda 1 iş günü sürmektedir. Misafirlerimizin bu süreyi göz önünde tutarak randevu tarihlerini ve saatlerini 

ayarlaması gerekmektedir. Aksi halde olası aksaklıklardan Acenta  sorumlu değildir.         

* T.C. yeşil pasaportu ile seyahat edecek misafirlerimizin, eğer pasaportlarının alınış tarihi 10 yıldan eski ise; pasaportlarını 

yenilemeleri gereklidir. Aksi halde gidecekleri ülkeye kabul edilmeyebilirler ve/veya Türkiye'den havayolu firması 

tarafından uçuşları gerçekleştirilmeyebilir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir, Acenta'ya  hiçbir şekilde 

sorumluluk yüklenemez. 

DİĞER 

* Kişi sayısı gözetilmeksizin Türkçe Rehberlik hizmeti verilecektir. 

*  3ncü ve 4ncü kişi indirimleri sadece tam ücret ödeyen 2 yetişkin yanında konaklayan yolcular için geçerlidir. 

*Tur programında otel konaklaması varsa, otelde alınacak grup kahvaltısı ayrı bir salonda servis edilebilir. 

* 3 ve 4 kişilik odalarda 3ncü ve 4ncü yataklar standart yataklardan küçük olabilir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER 

* 3 ve 4 kişilik odalarda, üçüncü ve 4ncü yataklar kabin tipine göre duvarda asılı ranza veya kanepe olabilir. 

* Programlarımızdaki uçak yerleri grup yeri olup, gidiş-dönüş tek bilet olarak düzenlenmektedir. Gidiş 

uçuşunun kaçırılması ve/veya kullanılmaması durumunda,  dönüş uçuşu da otomatik olarak yanabilir. İlgili 

durumda havayolu firmasının kuralları geçerlidir. 

* Uçak biletlerini milleri ile upgrade ettirmek isteyen misafirlerimiz, ancak biletleri kesildikten sonra ilgili 

havayolu firmasının ilgili uçuşunda müsaitlik olduğu takdirde upgrade işlemlerini gerçekleştirebilirler. 

Programlarımızdaki uçak yerleri grup sınıfından olduğundan, istenen bileti müsaitlik olması durumunda 

upgrade ettirmeden önce, havayolu firmasının belirteceği tutarda farkın ödenip; biletin grup sınıfından 

upgrade edilebilecek ekonomi sınıfına geçirilmesi gerekebilir. Bu durumda oluşacak fiyat farkı misafirin 

sorumluluğundadır. Programlarımızdaki grup biletleri, turun hareketinden birkaç gün önce kesilir. 

* Tur sırasında unutulan, kaybolan, çalınan eşyalardan Acenta  sorumlu değildir. 

* Gemiye içki sokmak kesinlikle yasaktır.    

* Valizlerinizin geminin ilk kalkış gününde kabininize teslil edilmesi zaman alabilir. Bu yüzden ilk gün akşam 

yemeğine kadar gerekli olduğunu düşündüğünüz eşyalarınızı  küçük bir el çantasında yanınıza almanız tavsiye 

edilir. 

* Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen ekstra şehir gezileri  

ya da turlar yapılmaz. 

* Bir Gemi Seyahati veya Paketi için rezervasyon yaptıran kişi, rezervasyon sırasında ismi verilen ve 

kesinleşmiş rezervasyon formu üstünde ismi geçen tüm şahısların, Rezervasyon Koşulları’na uymayı kabul 

ettiğini ve rezervasyon formunda ismi geçen tüm şahıslar adına işbu Rezervasyon Koşulları’nı kabul etme 

yetkisine sahip olduğunu teyid eder. 

* Tüm Yolcular deniz veya havayoluyla seyahat etmeye uygun olduğunu herhangi bir sağlık koşulu veya 

durumunun, geminin veya uçağın ve diğer yolcuların emniyet veya konforuna zarar vermeyeceğini garanti 

ederler. Ayrıca, Uluslararası AB veya ulusal kanunlar tarafından uygulanan güvenlik gereksinimlerine uygun 

olarak, güvenli bir şekilde taşınabileceklerini kabul ederler. 

 


