MSC DIVINA İLE BATI KARAYİPLER
Miami (2) & Ocho Rios & Georgetown/Cayman Adaları
Cozumel/Meksika & Nassau / Bahamalar & Atlanta (4)
01 Haziran – 15 Haziran 2017
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01.06.17

İstanbul – Miami arası THY tarifeli seferi ile uçuş

-

Geceleme otelde
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Geceleme otelde
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Miami limanı. Gemiye biniş.
Deniz günü
Ocho Rios, Jamaika
Cayman Adaları
Cozumel, Meksika
Deniz günü
NASSAU ,Bahamalar
Miami gemiden iniş, Atlanta uçuşu için havaalanına transfer
Atlanta otelde konaklama
Atlanta havaalanına transfer ve İstanbul’a dönüş.

-
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01.06.17
İSTANBUL – MIAMI
Atatürk Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, THY kontuarı önünde 11.00’da buluşma. Check-in, pasaport ve gümrük
kontrollerinden sonra 13:30 da THY TK 077 sefer sayılı uçuşu ile Miami’ye ya hareket ve yerel saat ile 19:10 da
varış. Havalimanında bizleri bekleyen aracımız ile otelimize transfer.
02.06.17
MIAMI
Rehberiniz eşliğinde özel coach ile Miami’de şehir turu ve serbest zaman. South Beach, Palm Beach, Ocean Drive,
Bay Side, Coconut Groove, Lincoln st., Key West başlıca gezip görülecek yerler. Yıldızlar adası tekne turuna
ekstra ücretle katılabilir ( yaklaşık 1 ½ saat) veya ekstra olarak Sawgrass outlet ya da Dolphin mall alışveriş
yapabilirsiniz.
03.06.17
MIAMI - GEMİ
Sabah arzu eden misafirler için Miami’de serbest zaman. Öğlen Miami deki gemi limanına transfer. Pasaport ve
check-in işlemlerinin ardından gemiye biniş ve kabinlere yerleşme. Dinlenmek ve geminin aktivitelerinden
yararlanmak için serbest zaman. Gemimiz saat 19.00’da limandan ayrılacak. Geminin limandan ayrılışını arka
havuz tarafından ya da üst katlardan keyifle izleyeceksiniz.
04.06.17
GEMİDE
Tam günün denizde geçeceği bu gün içerisinde isteyenler sabahtan geminin günlük spor programından
faydalanabilirler veya gemide yer alan diğer aktivitelerle hoşça vakit geçirebilirler.
05.06.17
OCHO RIOS JAMAIKA
Yerel saat ile 10.30’da Ocho Rios limanına varış. 1657 de İspanyolların ilk yerleşmeye başladığı orijinal adı "Los
Chorreros" olan bu küçük muz ve balık ihracatı yapan liman bugün Jamaica’nın en gözde turizm beldesidir. Arzu
eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Şehir turu ve Dunn's River Şelaleri turuna
katılabilirler. Burası Jamaica’da mutlak görülmesi gereken yerler arasındadır. Gemimiz saat 17.00’da Ocho Rios
limanından ayrılacaktır.
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06.06.17
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ADALARI
Yerel saat ile 09.00’da Grand Cayman limanına varış. Grand Cayman adası 1503’de Christopher Columbus
tarafından keşfedilmiştir. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği şehir turuna
katılabilirler. Bu turumuzda tekne ile önce muhteşem Stingray Koyuna giderek burada bulunan evcil Vatozlarla
yüzme imkânı bulabilecek daha sonra şehirde yer alan ünlü Kaplumbağa çiftliği ila Tortuga Rom fabrikasını
gezeceğiz. Gemimiz saat 16.00’da Grand Cayman limanından ayrılacaktır.
07.06.17
COZUMEL, MEKSİKA
Yerel saat ile 10.00’da Cozumel limanına varış. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak
düzenleyeceği Cozumel Adası turuna katılabilirler. Bu turumuzda adada bulunan ve Maya Medeniyetinden
kalan San Gervasio’ya giderek buradaki yerleşim birimleri ve kalıntılarını gezdikten sonra Nacho Cocom
Plajın’da denize girebilirsiniz. Burada da billur renkli denizden ve altın sarısı kumsaldan faydalanma imkanı
bulacaksınız. Daha sonra arzu edenler gemiye geri dönebilir veya şehir merkezine geçerek burada alışveriş
yapıp Meksika yemeklerinin tadına bakabilirler. Gemimiz saat 18.00’da Cozumel limanından ayrılacaktır.
08.06.17
GEMİDE
Tam günün denizde geçeceği bu gün içerisinde isteyenler sabahtan geminin günlük spor programından
faydalanabilirler veya gemide yer alan diğer aktivitelerle hoşça vakit geçirebilirler.
09.06.17
NASSAU
Sabah saat 12.00’de Bahamaların başkenti Nassau’ya varacaksınız. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak
düzenleyeceği Nassau Adası turlara katılabilirler. Saat 18.00’de geminiz hareket edecek.
10.06.17
MIAMI - ATLANTA
Yerel saat ile 08.00’de Miami limanına varış. Gemiden çıkış, havalimanına transfer. Yerel Havayollarının seferi
ile Atlanta’ya hareket ve e varış. Otelimize transfer. Konaklama esnasında rehberiniz eşliğinde özel coach ile
günübirlik şehir turu ve ayrıca alışveriş merkezine gidiş-geliş imkanı olacaktır.
10-14.06.17 ATLANTA
Son gün akşamı havalimanına transfer. Check-in, Pasaport ve gümrük kontrollerinden sonra THY TK 032 nolu
seferi ile 22:45 da İstanbul’a hareket. Geceleme uçakta.
15.06.17
İSTANBUL
16:40 da İstanbul’a varış ve turumuzun sonu..
TUR ÜCRETİ;
Kişi başı : $ 3.399 (Gemide fantastica balkonlu kabin konaklama) Otellerde ve gemide, çift kişilik odada
konaklamada geçerli kişibaşı fiyattır.
Single konaklama farkı $1600

Nisan 2017 e kadar kredi kartınızdan her ay düzenli olarak eşit miktarda tutar işlem yapılacağı gün TCMB
merkez bankası tarafından açıklanan USD döviz satış kuru oranı baz alınarak gerçekleştirilecektir. İlk taksit
kayıt esnasında peşin olarak tahsil edilecektir. Rotary grubu için hazırlanan özel paket programımız da tüm
detayları mevcuttur. Kredi kartı yerine havale bilgileri ve tüm detaylar için ofislerimizden lütfen bilgi alınız.
Rezervasyon formu doldurulduktan sonra Ankara şubemizden Gürer bey & Barış Bey ile bağlantıya geçip
kesin kayıt işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Rezervasyon formundaki bilgiler MSC Cruise firmasının, seyahat
edecek her kişiden istediği genel bilgileri içermektedir. Bu bilgilerin zamanında doldurulması, ayrıca size
gemiye girişiniz sırasında kolaylık sağlayacaktır.
FİYATLARIMIZA DÂHİL OLAN HİZMETLER;
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* MSC Divina ile 7 gece & 8 gün cruise gemisinde , balkonlu ya da pencereli kabinde tam pansiyon konaklama.
* Liman ve alan vergileri, transferler, gemi bahşişleri.
* THY ve Delta Airlines (American Airlines, United Airlines olabilir) ile uçuşlar.
* Miami’de 2 gece oda & kahvaltı konaklama (Hyatt Regency Downtown , vb.)
* Atlanta’da 4 gece oda & kahvaltı konaklama (Hyatt Place Atlanta Downtown ,vb.)
* Türkçe rehberlik hizmeti, Miami’de yarım gün ve Atlanta’da yarım gün şehir turu ve outlet turu.
Fantastica Kabinler de konaklamada verilen hizmetler..
- Superior kabinler.

-

Kabine kahvaltı servisi (Continental kahvaltı - servis bedeli
uygulanmaz).
Akşam yemeği oturum
önceliği.
Fitness ve yoga derslerinde %50 indirim.
Ücretsiz özel çocuk
aktiviteleri.

FİYATLARIMIZA DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER;
* Kişisel harcamalar.
* Gemi turundaki kıyı turları (ekstra turlar).
* Gemi haricindeki yemekler, gemideki tüm alkollü ve bazı alkolsüz içecekler.
* Vize ücreti & Yurt Dışı Çıkış Fonu.
* THY ile İstanbul Atatürk havalimanına gidişte ve dönüşte Ankara dan bağlantı farkı $100 dır.
* Amerika da yapılacak iç hat uçuşunda parça başı alınan bagaj ücreti.. Havayoluna göre değişiklik gösterebilir.

MSC DIVINA GEMİSİ ÖZELLİKLERİ

KABİNLER:
Gross Ton : 140.000
Msc Yacht Club Kabini Sayısı : 69
Balkonlu Kabin Sayısı: 1.125
Dış Kabin Sayısı: 124
İç Kabin sayısı: 405
Özürlü Kabin Sayısı: 45

Aktiviteler:

Yolcu Sayısı : 4.000
Restoran: 5
Bar: 12
Salon & Konferans: 4

Basketbol, koşu parkuru, shuffleboard, solaryum, spor salonu, tenis kortu, 4D sinema, sanat galerisi, bowling,
kart odası, casino, çocuk klubü, disco, gümrüksüz alışveriş mağazaları, F1 similatörü, internet cafe, kütüphane,
açık hava sineması, poker odası, havuz mağazası, alış veriş mağazaları, video oyunları odası, açık ve kapalı
yüzme havuzları, çocuk havuzu, toplantı odaları, tiyatro, sigara odası, şarap tadım merkezi, uzakdoğu restoranı,
Msc yacht club üyelerine özel restoranlar, disko ve karaoke gibi gençlere ayrılmış alanlar, pizza salonları.
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Black & White Crab Restoran

Caremale Restoran

La Muse Restoran

Cafe İtalya

Tex Mex Restoran

Golden Jazz Bar

MSC Divina gemisinde yemek saatleri ;
14.katta açık büfe kahvaltı servisi 06:30-10:00 saatleri arasında, restoranda a la carte olarak ise 06.30-09.30
saatleri arasında mevcuttur. Ayrıca 07.30-10.00 saatleri arasında kabine kahvaltı servisi mevcuttur.
Öğle yemeği, 12.00-14.00 saatlerinde arasında ana restoranda a la carte olarak, 12.00- 14.30 saatleri arasında ise
14. katta açık büfe olarak servis edilmektedir.
16.00-17.00 saatleri arasında ise yine 14. katta açık büfede çay/kahve - pasta servisi yapılmaktadır.
Akşam yemeği, ana restoranda a la carte olarak olmak üzere 2 farklı oturumda verilir. Özel diyet siparişleri
alınabilir; ancak bu talebin tur rezervasyonu esnasında yapılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen yemek
saatleri, limana çıkış ve gezi programlarına göre değişime uğrayabilir. Tercih edilen oturum rezervasyon anında
belirtilir ve yer durumuna göre önce gelen rezervasyon sırasına göre teyit edilir. Her gece 24.00’da değişik
salonlarda, ayrı temalı “gece yarısı büfesi” hizmeti verilmektedir
Açık büfe, 14. katta 20 saat boyunca kesintisiz ikram servisi vardır.
NOTLAR;
*Programda belirtilen saatler THY, Delta Havayolları ve MSC Cruise şirketlerinden alınmıştır. Saatlerde
olabilecek herhangi bir değişiklikten Golden Bay Tour sorumlu değildir. Dolayısıyla herhangi bir saat
değişikliğinden ötürü Golden Bay Tour programın içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde oynama
yapabilir.
*Bu seyahat için çok girişli ABD vizesine ihtiyaç vardır. Vize başvuruları şahsen ABD elçiliği web sayfasından
yapılabilir. http://turkish.turkey.usembassy.gov/visas.html
*Amerika iç hat uçuşlarında havayolları, bagaja verilen 1.parçaya $25, 2.parçaya $65 ücret alacaktır (ortalama).
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*Ana uçuştaki uçak yolculuğu esnasında kabin içine 36 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x 56 cm (boy) ebatlarında bir
parça eşya alma hakkı vardır. Bununla birlikte her yolcu uçağın bagajına vermek kaydıyla yanına 1 adet en fazla
23 kilo olan valiz alabilme hakkına sahiptir.
*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. Ancak arzu edenler yemeklerini selfseervis restoranlarında da alabilir.
*Özellikle gemi seyahatiniz esnasında sizlere başkalarının telefon ile ulaşması son derece zordur. Geminin uydu
sistemi ile görüşmeler sağlanabilir ancak dakikası yaklaşık 17 USD civarındadır.(taxlar dahil).
*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 kişi başına ortalama 300 USD’lik bir provizyon çekimi yapılacaktır. Bunun nedeni sizler gemiye checkin 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 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 uydu bağlantılı internet sisteminden faydalanabilirsiniz. Dakikası yaklaşık 1,5 USD civarındadır.
*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 Golden Bay Tour sorumlu olmayacaktır.
*Programdaki tüm fiyatlar kontenjan dahilindeki yerler için geçerlidir. Uçak, otel ve gemide yapılmış
rezervasyonlar kontenjan dolduktan sonra artış gösterebilir. Kontenjan dolduktan sonra fiyat farkı yeni
rezervasyon taleplerine yansıtılacaktır.
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