
 

 

 

 

 

  

  

Programda belirtilen fiyatlar başlangıç fiyatları olup doluluk oranına göre artış gösterecektir.  
12.10.2018 25.05.2018   

 
26.10.2018 

 
 
 

18.05.2018 
25.05.2018  
12.10.2018 

 

 
04.05.2018 

11.05.2018 
05.10.2018  

 

 
21.09.2018 

 
 
 

14.09.2018 

 

08.06.2018 
15.06.2018 
07.09.2018 

 
31.08.2018 

 
22.06.2018 

 

İÇ 
Bella €             649 €             - €          749 €          849 €          879 €           899 €        909    €      999 

Fantastica € 749 €     849 €           849 €         949 €         969 €        999 € 1.009 €    1.099 

 

DIŞ 
 Bella € 799 €     899 €           949 €       1.049 €         999 €     1.099 € 1.109   €    1.199 

Fantastica € 849 €    949 €           999 €       1.149 €       1.139 €     1.199 € 1.239   €    1.299 

 

BLK 
Bella   €             899  €             -  €       1.049  €       1.199  €       1.149  €         1.299 €     1.259  €    - 

Fantastica € 999 €    1.099 €        1.149 €       1.299   €       1.269   €        

1.64

9 

     1.399 €  1.399   €    1.499 

Tek Kişi Farkı (Tüm Kategorilerde) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Yetişkin 3. & 4. Kişi (Bella) € 399 €   399 €         449 €       549 €       549 €     549 €  599   €      549 

Yetişkin 3. & 4. Kişi (Fantastica) € 499 €       499 €         549 €       649 €       649 €     649 €  699   €      649 

2 yetişkin ile aynı kabinde çocuk (00-01 

yaş) 

 

€ 
 

350 
 

€ 
 

       350 
    

  €         350 

 

 €         350 

 

 €         350 

 

€ 
 

   350 
 

€ 
 

350 

  

  €     350 

 
2 yetişkin ile aynı kabinde çocuk (02-17 yaş) € 199 €       149   €         199 €      199 €      199 €     249 €     499   €      249 

Ankara / İzmir bağlantı uçuşu € 75 € 75   €         75 €       75 €       75 €      75 €    75    €     75 

Liman Vergileri ( 02 yaş ve üstü)   350 € € 350  € 350  € 350 € 350 € 350  € 350  € 350 € 350  

** Balkonu Bella ve Fantastica kategorisindeki bazı kabinler demir balkonludur. 

MSC FANTASIA ile AKDENİZ 

TUR PROGRAMI 
1. Gün   TK1861 ile İstanbul - Roma uçuşu -      19:00 

    Civitavecchia ,  İTALYA   

2. Gün    La Spezia , (Floransa) İTALYA      07:00 19:00 

3. Gün  Cenova,  İTALYA 08:00 18:00 

4. Gün  Cannes, FRANSA 08:00 18:00 

5. Gün Palma de Mallorca, İSPANYA 14:00 - 

6. Gün Palma de Mallorca, İSPANYA     - 00:30 

6. Gün Barselona, İSPANYA 09:00 18:00 

7. Gün Ajaccio, ( Corsica, adası) FRANSA 12:00 19:00 
    

8.Gün TK1864 ile Roma- İstanbul uçuşu 

Civitavecchia, İTALYA 
07:00  

 

UÇUŞ BİLGİLERİ 
GRUP UÇUŞU 

TK1861 İSTANBUL – ROMA (FCO)    08:00 - 09:45 

TK1866  
TK1864 
 

ROMA (FCO) – İSTANBUL 
ROMA (FCO) – İSTANBUL 

 

   15:25 - 19:05 
   19:45 –23:25 

İzmir Bağlantı 

TK2305     İZMİR - İSTANBUL    03:45 - 04:55 

TK2340     İSTANBUL - İZMİR    21:00 - 22:15 

Ankara Bağlantı 

TK2105     ANKARA - İSTANBUL     04:00 - 05:10 

TK2182     İSTANBUL - ANKARA     21:40 – 22:55 

08.06.2018 (08 Haziran dahil) – 28.09.2018 (28 Eylül dahil) arasındaki 
 tarihlerin DÖNÜŞ uçuş saati TK1864 ile 19:45 hareketlidir. 



 

 

 

 

 

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER  FİYATA DAHİL OLMAYAN EKSTRA HİZMETLER 
 

* THY ile ekonomi sınıfı İstanbul - Roma - İstanbul uçuşu  * Gemi servis ücreti kişi başı toplam 70 € (bahşişler) 

* Tercih etmiş olduğunuz kategorideki kabinde 7 gece tam  * Sağlık hizmetleri. 

  pansiyon konaklama  * Kara turları 

* Havaalanı - liman - havaalanı transferleri.   * Güzellik merkezi ve SPA alanı 

* Yolcu sayısı gözetmeksizin Türkçe Rehberlik hizmeti.  * Gemideki tüm içecekler 

* Her gün ve gece için düzenlenen eğlence, animasyon  * Kişisel harcamalar (Internet, kuru temizleme, telefon, vb.) 

  ve şovlar  * Vize bedeli 

  Gemideki sabah, öğle ve akşam yemekleri  * Yurt dışı çıkış harcı 

* Kaptanın hoşgeldin partisi ve gala yemeği  * İç hat bağlantı uçuşları 

   * 70 yaş ve üzeri misafirler için sigorta sur-prim bedeli 

* 
Vize için gerekli teminatları da içeren seyahat sigorta paketi 
 

 * Havalimanı  ve liman vergileri (Eklenmesi Zorunlu 350 Euro) 

 

 

 

Umuma Mahsus Pasaportlar için tek girişli Schengen vizesi gerekmektedir. 

Hizmet, Hususi, Diplomatik Pasaportlar için  vize  gerekmemektedir. 
 

 

 

   
 
 

   28.09.2018 
 

 
 
 

06.07.2018 
 

 

 
 

24.08.2018 

 

 
 

20.07.2018 

 

13.07.2018 
27.07.2018 
03.08.2018 
10.08.2018  

 

 
 

10.08.2018  

 

 
 

17.08.2018  

 

İÇ 
Bella €       729 €       999 €    1.049 €    1.099 €    1.149 €    - €    - 

Fantastica €       - €    1.109 €    1.149 €    1.209 €    1.249 €    1.289 €    1.349 

 

DIŞ 
 Bella €       - €    1.209 €    1.249 €    1.299 €    1.349 €    1.379 €    1.449 

Fantastica €       939 €    1.329 €    1.349 €    1.429 €    1.449 €    1.499 €    - 

 

BLK 
Bella   €       979  €    1.349  €    1.449  €    1.469  €    1.549  €    1.529  €    1.649 

Fantastica €    1.079 €    1.489 €    1.549 €    1.589 €    1.649 €    1.669 €    1.749 

Tek Kişi Farkı (Tüm Kategorilerde) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Yetişkin 3. & 4. Kişi (Bella) €         449   €       649   €    649   €    699   €    699   €    699   €    699 

Yetişkin 3. & 4. Kişi (Fantastica) €         549   €       749   €    749   €    799   €    799   €    799   €    799 

2 yetişkin ile aynı kabinde çocuk (00-01 

yaş) 

    
  €         350 

 

  €   350 

 

  €   350 

 

  €   350 

 

  €   350 

 

  €   350 

 

  €   350 

 
2 yetişkin ile aynı kabinde çocuk (02-17 yaş)   €         199  €    499   €    499   €    499   €    499   €    499   €    499 

Ankara / İzmir bağlantı uçuşu   €         75    €    75    €    75    €    75    €    75    €    75    €    75 

Liman Vergileri ( 02 yaş ve üstü)   350 € € 350     € 350   € 350   € 350   € 350   € 350   € 350 



 
 

 

 

                                    İÇECEK PAKETLERİ 

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 ya da kapta dondurma. Pakete dahil olan içecekler bütün 
barlarda ve Restoranlarda kullanılabilir, Özel Restoran'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 Restoranlarda 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 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 her günü 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 barlarda ve Restoranlarda kullanılabilir, Özel Restoran'lar dahil. Paket sadece kişisel 
kullanım içindir ve bir seferinde sadece bir kez sipariş verilebilir. ID kart transfer edilemez. All-inclusive 

MSC CRUISES DENEYİMLERİ 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

24 saat oda servisi. 

Özel çocuk aktiviteleri. 

 

 

 

 

 

Akşam yemeği oturum önceliği. 

Fitness ve yoga derslerinde %50 indirim. 

Ücretsiz özel çocuk aktiviteleri. 

 

 

 



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 Restoranlarda 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, Restoran ya da self-servis büfesinde 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 Restoranta, self-servis büfede ve 
barlardan alınabilir. Ana Restoranta 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.  

BİRA PAKETİ / 59 € 14 adet fıçı bira     Voucherlar herhangi bir barda, Restoran ya da self-servis büfesinde 
tüketilebilir. 

KAHVE PAKETİ / 26 €       15 fincan kahve    Voucherlar herhangi bir barda, Restoran ya da self-servis 
büfesinde tüketilebilir. 

SU PAKETİ / 27€     14 şişe 100cl. Su. Voucherlar herhangi bir barda, Restoran ya da self-servis büfesinde 
tüketilebilir. 

      www.touristica.com.tr 


