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5 * MSC POESİA İLE  

24 Mayıs 2023 / 11 Gece 12 Gün 
 

**Kabin Başı 100 € erken rezervasyon İndirimi!  (Son kayıt 18 Aralık 2022)** 
**Covid & Vize Reddi Kapsamlı Seyahat Sağlık Sigortası Dahil! ** 

 
 
 

GÜN PARKUR VARIŞ HAREKET 
24.05.2023 

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı buluşması, Pegaus Hava Yolları PC979 seferi 
Berlin’e uçuş, varışı takiben bizleri bekleyen aracımız ile Warnemünde, 

Germany limanına transfer. 

- 17:00 

25.05.2023 Gdynia (Gdansk-Danzig), Poland 10:00 19:00 
26.05.2023 Visby, Sweden 08:00 17:00 
27.05.2023 Riga, Latvia 09:00 17:00 
28.05.2023 Tallin, Estonia 10:00 20:00 
29.05.2023 Helsinki, Finland 07:00 17:00 
30.05.2023 Stockholm, Sweden 08:00 23:59 
31.05.2023 Stockholm, Sweden 00:01 20:00 
01.06.2023 Denizde Seyir - - 
02.06.2023 Copenhagen, Denmark 08:00 19:00 
03.06.2023 Fredericia, Denmark 08:00 18:00 
04.06.2023 Warnemünde,Germany Limanından Gemi çıkış işlemleri ardından Berlin 

havalimanı transferi ve Pegasus Havayolları PC978 seferleri ile İstanbul Sabiha 
Gökçen Havaalanı ‘na hareket 

 

08:00 - 

           
 
 
 
Uçuş detayları : 
       İstanbul Sabiha Gökçen – Berlin  PC979  10:10 (Hareket)  12:10 (Varış) 
       Berlin – İstanbul Sabiha Gökçen  PC978    16:30 (Hareket)  20:15 (Varış) 
 
         *** Uçak detaylarında değişiklik olabilir. 
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MSC Poesia ile Baltık Düşlerinden Vikinglerin GErçekliğine 

Yolculuk Fiyat listesi 
Kabin Kategorileri 24 MAYIS 2023 

İç Kabin 
Bella iç Kabin 1490 € 
Fantastica iç Kabin 1540 € 

Dış Kabinde  
Bella Dış  1670 € 
Fantastica Dış 1740 € 

Balkonlu kabinde 
Bella Balkonlu Kabin 1840 € 
Fantastica Balkonlu Kabin 1940 € 

2 Yetişkin yanında 
3. ve 4. Kişi 

Bella iç Kabin 1090 € 
Fantastica iç Kabin 1140 € 
Bella Dış  1190 € 
Fantastica Dış 1240 € 
Bella Balkonlu Kabin 1290 € 
Fantastica Balkonlu Kabin 1340 € 

2 Yetişkin yanında 0 - 1,99 Yaş 540 € 

2 Yetişkin yanında 2 - 16,99 Yaş 940 € 
Tek kişi konaklama Farkı (vergiler dahil fiyat 
üzerinden) 70% 

Hava limanı ve Liman vergileri (fiyatlara dahildir.) - 
 
 
 
 

Ücrete Dahil Olan Hizmetler Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler 
* Pegasus Havayolları ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı – 
Berlin – İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ekonomi sınıfı 
uçuşlar.  
* MSC POESIA gemisinde tercih edilen kabin kategorisinde 11 
gece 12 gün tam pansiyon konaklama. 
* Havalimanı ve Liman vergileri.  
* Havalimanı – Liman – Havalimanı transferleri. 
* Tecrübeli Türkçe Tur Liderliği Hizmeti. 
* Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar. 
* Gemideki eğlence ve şovlar. 
* Fitness & Spor salonu kullanımı. 
* Zorunlu seyahat sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır) 
* Covid & Vize Reddi Kapsamlı Seyahat Sağlık Sigortası 

* 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) 
* 75 yaş üzeri misafirler için %100 surprim 
uygulanır. 
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Tur Programı 

 
01.GÜN İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI – BERLİN – WARNEMÜNDE, ALMANYA 

İstanbul Havalimanı Dış hatlar terminali saat 06:00'da buluşmamızın ardından check-in işlemlerimizi yapıyoruz ve 
PC979 sefer sayılı uçak ile saat 10:10’da Berlin’e hareket ediyoruz. Berlin’e yerel saat ile saat 12:10’da varışımızın 
ardından gemimize transfer, check in işlemleri, kabinlere yerleşme ve gemimizin hareketi saat 14:00. 
Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

02.GÜN   GDYNIA (GDANSK – DANZING), POLONYA 
Gemimiz saat 10.00’da Gdynia limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısı gemide alınacaktır. Alışveriş ve kişisel 
aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek “Gdansk Şehir” turuna katılabilirler. 
Polonya’nın Baltık Denizinin İncisi olarak adlandırıldığı Gdynia (Gdansk) aynı zamanda Dünyanın Kehribar Başkenti 
olarak da bilinmektedir. Motlawa Nehri kıyısında bulunun Old Town’a giriş bölümünde bulunan Green Gate’den giriş 
yaptıktan sonra birbirinden renkli yapıları ve şehrin en güzel sokaklarından olan Long Lane’i yürüyerek geçeceğiz. Bu 
esnada birbirinden güzel fotoğraflar çekme imkanı bulacaksınız. Yolun sonunda Gold Gate (kemerli kapı) göreceğiz. Bu 
kapı üzerinde yer alan 4 heykelden her biri zenginlik, özgürlük, şöhret, eğitim, sağlık ve barışı simgelediği 
düşünülmektedir. Ardından kraliyet yolu olarak bilinen Dlugi Trag, 2. Dünya Savaşı sırasında zarar gören tarihi vinç 
Gdans Crane ve Mariacka Street göreceğimiz yerler arasındadır. Mariacka Street’te birbirinden güzel kehribardan 
yapılma takılar ve süs eşyaları alma imkanı bulabileceksiniz. Turumuzun sonunda gemiye transfer oluyoruz.(GSK ANZ) 
Gemi limandan 19:00’da hareket ediyor. Akşam yemeği ve geceleme gemide.  

03.GÜN VISBY, İSVEÇ 
 Gemimiz saat 08.00’da Visby limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısı gemide alınacaktır. Alışveriş ve kişisel aktiviteler 
için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek “Visby Şehir” turuna katılabilirler.  Gotland 
adasında bulunan tek İsveç kenti olan Visby Ortaçağ’dan kalma yapıları ile Unesco Dünya Miras listesinde yer 
almaktadır. Bu tarihi kalıntıların en önemlisi, Ringmuren adı verilen surlardır. Bu surlar kenti ve eski kiliseleri 
çevrelemektedir. Ayrıca kasabada bulunan kule kapıları, 14. Yüzyıldan kalma tüccar evleri, üçgen çatılı Hansa evleri ve 
İsveç’in en eski binası olan Strandgatan göreceğimiz yerler arasında. Daha sonra liman bölgesi olan Almedalen’de 
yürüyüş yapıp şehrin ruhunu yaşayacağız. Tur bitiminde Alışveriş ve fotoğraf çekimi için serbest zaman. Turumuzun 
sonunda gemiye transfer oluyoruz.(GSK ANZ) 
Gemi limandan 17:00’da hareket ediyor. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

04.GÜN  RIGA, LİTVANYA 
 Gemimiz saat 09.00’da Riga limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısı gemide alınacaktır. Alışveriş ve kişisel aktiviteler 
için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek “Riga Şehir” turuna katılabilirler. 1201 yılında 
kurulan Riga şehir turunda,  Old Town denilen merkezdeki şehrin tarihi dokusuna tanık olacağımız önemli yapılar ziyaret 
ediliyor. St. Peter's Kilisesi, Brotherhood of the Blackheads Evi, Dome Katedrali, Büyük ve Küçük Guildhalls, St. Jacob's 
Kilisesi, Riga Kalesi, Özgürlük Heykeli ve şehrin eşsiz mimarisine tanık olacağımız Art Nouveau stilinde yapılarıyla süslü 
sokakları görülecekler arasında yer alıyor. Turunun ardından alışveriş ve fotoğraf çekimi için serbest zaman. Turumuzun 
sonunda gemiye transfer oluyoruz.(GSK ANZ) 
Gemi limandan 17:00’da hareket ediyor. Akşam yemeği ve geceleme gemide.  

05.GÜN  TALLIN, ESTONYA 
 Gemimiz saat 10.00’da Tallin limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısı gemide alınacaktır. Alışveriş ve kişisel aktiviteler 
için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek “Tallin Şehri & Eski Şehir” turuna katılabilirler. 
Turumuza ilk olarak Song Festival Grounds ile başlıyoruz. 150 bin kapasiteli doğal bir anfi-tiyatrosu olan bu yerde 1988 
Devriminde 300 bin kişi şarkı söylemiş ve her sene burada 5 şarkı yarışması düzenlenmektedir. İkinci durağımız ise 
Kadriog Parkı. Burada ise Büyük Petro’nun Sarayı bulunmaktadır. Burada vereceğimiz fotoğraf molasının ardından 
Olimpik yatçılığın merkezi haline gelen Pirita Marina’yı ziyaret edeceğiz. Her yıl uluslararası regattalara (tekne yarışı) ev 
sahipliği yapan marinayı gezdikten sonra yol üzerinde bulunan St. Birgit Kadınlar Manastırı (dışarıdan) ve Estonya’nın 
ünlü heykeli Russalka (denizkızı) abidesi göreceğimiz yerler arasındadır. Turumuza eski şehir ile devam edeceğiz. 
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Günümüzde Estonya parlamentosunun binası olan Toompea Kalesi’ni, Rus Ortodoks Kilisesi Alexander Nevsky’yi ve 
Gothic Dome Kilisesi’ni göreceğiz. Yukarıdan görünen manzarayı seyredip, fotoğraf çektikten sonra dar ve dolambaçlı 
yollardan geçerek Blackheads Brotherhood’u, Ortaçağ tüccarının evini, Great Guild’i ve XV. yy eczanesi Town Hall’u 
göreceğiz. Son olarak Belediye Sarayı Meydanında alışveriş yapmak için serbest zaman. Turumuzun sonunda gemiye 
transfer oluyoruz.(GSK ANZ) 
Gemi limandan 20:00’da hareket ediyor. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

06.GÜN  HELSINKI, FİNLANDİYA 
 Gemimiz saat 07.00’da Helsinki limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısı gemide alınacaktır. Alışveriş ve kişisel 
aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek “Helsinki Şehri & Porvoo” turuna 
katılabilirler. Şehir turunda Rus Ortodoks Kilisesi ve ardından Protestan Kilisesini ziyaret edip, meşhur balık pazarını 
geziyoruz. Alışveriş yapmak için kısa bir molanın ardından aracımız ile 1 saatlik otobüs yolcuğu sonunda Porvoo şehrine 
varıyoruz. Porvoo Finlandiya’nın en eski ikinci şehri olduğundan günübirlik gezginlerin uğrak yeri. Nehir kenarındaki 
kırmızı tahta evlerin sıralandığı mahallelerde çeşitli antikacılar, butikler, yerel ürünler satan dükkanlardan alışveriş 
yapma imkanı bulacaksınız. Masalsı güzelliğe sahip olan bu şehirden ayrılırken bol bol fotoğraf çekmeyi unutmayın. 
Turumuzun sonunda gemiye transfer oluyoruz.(GSK ANZ) 
Gemi limandan 17:00’da hareket ediyor. Akşam yemeği ve geceleme gemide.  

07.GÜN  STOCKHOLM, İSVİÇRE 
 Gemimiz saat 08.00’da Stockholm limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısı gemide alınacaktır. Alışveriş ve kişisel 
aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek “Stockholm Şehir & Vasa Gemi 
Müzesi” turuna katılabilirler. En yüksek yerlerinden biri olan Södermalm bölgesinde yer alan Fjallgatan caddesinden 
başlıyoruz. Stockholm ve liman manzarasını görüp fotoğraf çekebileceğiniz bu noktadan sonra 3 ada üzerine kurulmuş 
Kraliyet Sarayı ve Katedralinin yer aldığı tarihi şehri gezeceğiz. Kısa bir mola verdikten sonra otobüs ile yolculuğumuza 
devam edip, Kungsgarden, Kraliyet Opera Binası, Ulusal Müze, Kraliyet Tiyatrosu, Grand Hotel ve son olarak her yıl 
Nobel Barış ödülleri sonrası akşam yemeğinin verildiği Kraliyet Belediye Sarayını göreceğiz. Sonraki durağımız Vasa 
(Viking) Müzesi olacak. Günümüzde yaşayan bir müze olarak tanımlanan Vasa Müzesi ‘nde, 17. Yy da denize 
indirildikten kısa süre sonra batan ve 1961 yılında su üstüne çıkartılan Vasa Gemisi ‘ni ziyaret edeceğiz. Turumuzun 
sonunda gemiye transfer oluyoruz.( 
Gemi girişi 23:59 Stockholm limanında kalıyoruz. Akşam yemeği ve geceleme gemide.  

08.GÜN STOCKHOLM, İSVİÇRE 
 Gemimiz saat 08.00’da Stockholm limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısı gemide alınacaktır. Alışveriş ve kişisel 
aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek “Sigtuna Kasabası”  turuna 
katılabilirler. İsveç ‘in tarih boyunca süre gelen folklorik yaşam tarzını çok net şekilde görebileceğimiz Sigtuna ‘da, İsveç 
‘yerel yaşamı ve kendine özgü mimarisine sahip evleri sizi adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkartacaktır.  Fotoğraf 
ve alış veriş için verdiğimiz molanın ardından gemiye transfer oluyoruz.( 
Gemi girişi 23:59 Stockholm limanında kalıyoruz. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

09.GÜN DENİZDE SEYİR 
 Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde, gemimiz sizlere birçok alternatif sunuyor olacak. Arzu eden 
misafirlerimiz geminin açık ve kapalı havuzlarından, jakuzilerinden, güneşlenme alanlarından yararlanabilir. Dileyen 
misafirlerimiz gümrüksüz mağazalardan alışveriş yapabilir, casinolarda şanslarını deneyebilir veya onlarca farklı barda 
düzenlenecek olan müzik ve eğlencelerden faydalanabilirler. Tüm gün değişik yemek alternatifleri de ayrıca siz değerli 
misafirlerimizi bekliyor.  
Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

10.GÜN COPENHAGEN, DANİMARKA  
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 Gemimiz saat 08.00’da Kopenhag limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısı gemide alınacaktır. Alışveriş ve kişisel 
aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek “Kopenhag Şehri” turuna 
katılabilirler. Şehir turumuzda Christianborg Kalesi, Glypthoteki Amelienborg Sarayı göreceğimiz yerler arasındadır. 
Ardından kısa bir fotoğraf molası ve bir sonraki durağımız olan Danimarka Şatolarını görmek üzere yola çıkıyoruz. İlk 
göreceğimiz yer Kronborg Kalesi ve ardından Danimarka Rivierası olarak adlandırılan sahil şeridinden ilerleyerek  Şatoya 
ulaşıyoruz. İhtişamlı şato gezimiz ve Hamlet’in meşhur gösterisi ile son buluyor. Ardından Fredensburg’da fotoğraf 
molası verip bahçeleri ile ünlü Fredensburg Sarayının avlu ve bahçesini gezmemiz ile turumuz son buluyor. Turumuzun 
sonunda gemiye transfer oluyoruz.( 
Gemimiz 19: 00’da hareket ediyor. Akşam yemeği ve geceleme gemide.  

11.GÜN  FREDERICIA, DANİMARKA 
  Gemimiz saat 08.00’da Fredericia limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısı gemide alınacaktır. Alışveriş ve kişisel 
aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek “Fredericia Şehir” turuna 
katılabilirler. Danimarka anakarasının Yutland yarımadasının doğusunda yer alan Trekantomradet bölgesi sınırları 
içerisinde bulunan Fredericia Belediyesi'ne bağlı bir kasabadır. Fredericia Vold ilk durağımız. Burada tarihe uygun olarak 
hazırlanmış askeri alanlar ve güzel bahçeleri geziyoruz. Christiankirkes Kilisesi, Sct. Michaelis Kilisesi, Det Hvide 
Vandtarn  Kulesi göreceğimiz yerler arsında. Turumuzun sonunda gemiye transfer oluyoruz.( 
Gemimiz 18: 00’da hareket ediyor. Akşam yemeği ve geceleme gemide.  

12.GÜN WARNEMÜNDE – BERLİN - İSTANBUL 
 Gemimiz saat 08.00’da Warnemünde limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltısını gemide aldıktan sonra gemiden 
ayrılıyoruz. Alışveriş için serbest zaman ardından aracımız ile Berlin Havalimanına transferimiz gerçekleşiyor. Check-in 
işlemlerimizin ardından saat 16:30’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 'na hareket ediyoruz. Yerel saat ile 20:15’te 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı varış ve turumuzun sonu. Bir sonraki turumuzda görüşmek dileği ile…  

ÖNEMLİ NOT : İLETİLEN DETAYLAR BÖLGEDEKİ ŞARTLAR VE PANDEMİ SONRASI DURUMA GÖRE DEĞİŞKENLİK 
GÖSTEREBİLİR. EXTRA TUR FİYATLARI DEPAR TARİHİ YAKLAŞINCA NETLİK KAZANACAKTIR. 

 
MSC Cruises Deneyimleri 

 
 Bella Deneyimi Fantastica Deneyimi 

 
REZERVASYON ESNEKLİĞİ 
* Ücretli cruise change 
KONFOR 
* Modern gemiler ve zarif kabinler 
* MSC for Me (mevcut ise) 
YİYECEK & İÇECEK AVANTAJLARI 
* İndirimli içecek paketi seçeneği rezervasyon sırasında 
mevcuttur 
* Geniş mutfak yelpazesine sahip kapsamlı açık büfe 
* Çeşitli diyet kısıtlamalarına uygun gurme yemekler 
sunan ana restoranlar 
SPOR VE EĞLENCE 
* Broadway tarzı tiyatro gösterileri ile çeşitli programlar 
* Havuz alanı 
* Açık hava spor tesisleri 
* Panoramik manzaralı iyi donanımlı spor salonu 
* Yetişkinler, bebekler ve çocuklar için eğlence aktiviteleri 
* Çocuklar için yaratıcı aktiviteler 

Bella deneyimlerine ek olarak; 
REZERVASYON ESNEKLİĞİ 
* Kabini ve lokasyonunu seçme imkanı* 
* 1 ücretsiz cruise change** 
KONFOR 
* 24 saat oda servisi (ücretli teslimat) 
* Kabinde kahvaltı (ücretsiz teslimat) 
YİYECEK & İÇECEK AVANTAJLARI 
* Tercih edilen akşam yemeği oturumu talep 
etme şansı (müsaitlik durumuna bağlıdır) 
* Belirlenen özel restoran ön ödemeli paketinde 
%20 indirim 
 
ÖNEMLİ NOT: 
"* Operasyonel sebeplerden dolayı kabin 
değişikliği olması durumunda, misafirlere kabin 
kategorisi yükseltme hakkı verilecektir. 
** Ücretsiz cruise change değişikliği, seyir 
tarihlerinde veya destinasyonlarda geçerlidir. 
Orijinal kalkıştan itibaren 3 ay içinde yeni bir 
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HİZMETLER 
* İşinde uzman birden çok dil bilen personel 
DİĞER AYRICALIKLAR 
* MSC Voyagers Club puanları 
 

gemi yolculuğuna çıkmak için, bu değişikliğin 
kalkıştan 1 ay öncesine kadar gerçekleştirilmesi 
gerekir. Herhangi bir cruise change işlemi, 
iletişim merkezlerimiz aracılığıyla talep 
edilmelidir. 
Yalnızca Cruise Only Programlar için geçerlidir. 

 
 
 

Vize Bilgileri 
Umumi Pasaport             Vize gerekli                        

Yeşil Pasaport                   Vize gerekli değil 

Hizmet Pasaportu           Vize gerekli değil             

Seyahat bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaportunuzun olması gerekmektedir. 

Vize gereken destinasyonlarda, vize başvurusu için acentenizin tarafınıza ileteceği “Vize İçin Gerekli Evraklar” listesinde 
belirtilen belgeler ile vize başvurusunun yapılması gerekmektedir. 

Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribata 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. 

18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri ile seyahat ederken ülke 
giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 
18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz. 
 

 
 
 
 

Notlar ve Bilinmesi Gerekenler 
* Programda belirtilen saatler Pegasus Hava Yolları MSC şirketinden alınmıştır. Saatlerde oluşabilecek herhangi bir 
değişiklikten acentemiz sorumlu değildir. Bu sebeple herhangi bir saat değişikliği sebebi ile acentemiz programda değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. 
* 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. 
* GEMİ ŞİRKETİ VE KAPTAN TURDAN ÖNCE YA DA TUR ESNASINDA ROTA VE LİMANLARDAKİ SAATLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA 
HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. 
* 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. 
* 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 300 
USD 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 casino haricinde hiçbir yerde nakit para 
geçmemektedir. Tüm harcamalarınızı odalarınızdaki televizyonlardan öğrenebilirsiniz. 

http://www.goldenbaytour.com/
http://www.facebook.com/goldenbaytour
https://twitter.com/goldenbaytours
https://www.youtube.com/channel/UC3sGucYeWH4a9k87PrUvFlQ
https://www.instagram.com/goldenbaytour
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* Gemi seyahatimizin başlangıcında grubumuzun tüm valizleri için belirli renklerde valiz etiketleri gemi biletiniz ile birlikte 
sizlere ulaştırılacaktır. Cruise limanında bu etiketleri valizlerinize takmanız gereklidir. 
* Valizlerinizi geminin ilk kalkış gününde akşam geç vakte 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 60 dakika 
önce gemiye giriş yapılması gerekir. Aksi takdirde gemiye giriş yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumdan da acentemiz 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. Gemiden çıkış işlemlerimizin ardından 
grubumuzun valizlerinin olduğu istasyondan valizlerini alacaktır. HER BİR MİSAFİRİMİZİN KENDİ VALİZİNİ DOKUNARAK VE 
KONTROL EDEREK ALMASINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ. 
* Süresi olmasına rağmen 10 yıldan eski olan pasaportlar ile yurtdışına çıkış gerçekleştirilmemektedir. 
* Pasaportunuzun süresi tur bitiş tarihi itibari ile minimum 6 ay geçerliliği bulunması gerekmektedir. 
* Pasaportunuz yırtık ve yıpranmamış olması gerekmektedir. 
* TÜM MİSAFİRLERİN GİDİŞ DÖNÜŞ UÇAK BİLETLERİ, GEMİ BİLETLERİNİ YANLARINDA BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.  
* Misafirlerimizin cep telefonlarını yurtdışı kullanıma açtırmalarını öneririz. 
* Gemide Amerikan Doları para birimi ve kredi kartı kullanılmaktadır.  
* Tur esnasında gemi çalışanlarına fiziksel şiddet ve hakaret eden misafirlerimizi gemi kaptanı gemiden indirme hakkına 
sahiptir. Böyle bir durumda yolcuya herhangi bir iade yapılmamaktadır. 

 

http://www.goldenbaytour.com/
http://www.facebook.com/goldenbaytour
https://twitter.com/goldenbaytours
https://www.youtube.com/channel/UC3sGucYeWH4a9k87PrUvFlQ
https://www.instagram.com/goldenbaytour

