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MSC LIRICA İLE  AKDENİZ & ADRİYATİK 

 
18 NİSAN 2023 HAREKETLİ 

6 Gece 7 Gün 
 
 

                                 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UÇUŞ BİLGİLERİ 

TARİH UÇUŞ 
KODU PARKUR KALKIŞ VARIŞ 

18.04.2023 TK 1813 IST – NCE 07:50 09:55 
24.04.2023 TK 1872  VCE- IST 14:05 17:35 

1. Gün İSTANBUL – NICE - CENOVA 
Istanbul  Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali Türk Hava Yolları kontuarı önünde saat 05:30’da buluşma. Türk havayolları TK 1813 
sefer sayılı uçağı ile saat 07:50’da Nice’e hareket. Yerel saat ile 09:55’de varışımızın ardından bizi bekleyen otobüsümüze biniyoruz 
ve Genova’ya doğru yola çıkıyoruz. Check in işlemlerinin ardından kabinlere yerleşme için serbest zaman. Gemimiz akşam 
17:00’de limandan ayrılıyor.  
 

2. Gün CIVITAVECCHIA (ROMA)  
Gemimiz saat 08.00’de Civitavecchia limanına yanaşacaktır. Gemide alacağımız sabah kahvaltımızın ardından arzu eden 
misafirler rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği ‘Roma şehir turu’na katılabilirler. Bu turumuzda Hristiyanlığın merkezi olarak  

TUR PROGRAMI 

TARİH ŞEHİR ÜLKE VARIŞ HAREKET 

18.04.23 CENOVA İTALYA - 17:00 
19.04.23 ROMA İTALYA 08:00 19:00 
20.04.23 DENİZDE SEYİR İTALYA - - 
21.04.23 CORFU YUNANİSTAN  09:00 17:00 
22.04.23 KOTOR  KARADAĞ 08:00 17:00 
23.04.23 SPLİT HIRVATİSTAN 07:00 17:00 
24.04.23        VENEDİK İTALYA 09:00  
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kabul edilen San Pietro Meydanı ve Bazilikası, Cem Sultan’ın hapsedildiği Castel Sant’Angelo, Mussoli’nin halka seslenmiş olduğu 
Venedik Meydanı ve II. Vittorio Emmauele anıtı, Gladyatör savaşlarına ev sahipliği yapan Kolezyum, Tatlı Hayat filmiyle ünlenen  
Aşıklar Çeşmesi, 135 basamaktan oluşan ve batık gemi çeşmesini bulunduran İspanyol merdivenleri görülecek yerler arasındadır. 
Gemimiz akşam saat 19:00 de limandan ayrılacaktır. 

 
3. Gün        DENİZDE SEYİR  

Denizde seyir halinde geçecek olan bu günde geminin açık ve kapalı havuzlarından, fitness sauna gibi aktivitelerinden ya da 
gümrüksüz mağazalardan alışveriş yaparak zamanınızı geçirebilirsiniz. Bunun dışında şovlar ve müzik eşliğinde barda eğlenceli 
vakit geçirip kumarhanede şansınızı denemek isteyebilirsiniz. 
  

4. Gün  CORFU 
Gemimiz saat 09:00 da Corfu limanına yanaşacaktır. Gemide alacağımız sabah kahvaltımızın ardından arzu eden misafirler 
rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği ‘Corfu ada turu’na katılabilirler.  Turumuz, 1891 yılında Avusturya İmparatoriçesi 
Elisabeth tarafından inşa edilen ve ziyaret edeceğimiz enfes Achilleion Sarayı'nın da bulunduğu İyonya Denizi'nin muhteşem 
manzarasını sunan Gastouri Köyü’nden başlar. Daha sonra, Fare Adası'na (Pontikonisi), Vlacherna Manastırı'na ve Korfu Şehri'ne 
bakan Kanoni'yi ziyaret ediyoruz. Eski ve Yeni Kale, Liston Meydanı, EspIanade Meydanı, adanın koruyucusu Aziz Spyridon 
Kilisesi, Saint George ve Saint Michael Kraliyet Sarayı, Antivouniotissa Bizans Müzesi ve Sinagogu. Rehberiniz bu sitelerin tarihi 
ve kültürel geçmişi hakkında sizi bilgilendirecektir. Old Town'da alışveriş yapmak için boş zamanınız olacak. Gemimiz akşam saat 
17:00 de limandan ayrılacaktır. 
 

5. Gün KOTOR 
Gemimiz sabah 08:00 da Kotor limanına yanaşacaktır. Gemide alacağımız sabah kahvaltımızın ardından arzu eden misafirler 
rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği ‘Kotor ve Budva turu’na katılabilirler.  Karadağ’ın tarihi ve doğal güzelliklerini 
keşfedebileceğimiz bu turumuzda, ilk durağımız UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve doğal bir liman 
olan Kotor şehri.Kotor'da kale içinde yapılacak rehber eşliğindeki gezide tarihte bir yolculuk yapabilir. Kotor'un kedilerinin 
hikayesini rehberimizden dinleyebilirsiniz. Size sunulacak serbest zamanda Kotor Kalesi'ne çıkıp, inanılmaz manzaranın keyfine 
varabilir ve ülkeye neden Karadağ dendiğini gözlerinizle görebilirsiniz. Kotor turu sonrasında aracımıza binip Karadağ'ın en ünlü 
şehirlerinden biri olan Budva'ya gidiyoruz. Daha çok plajları ve gece hayatıyla ünlenmiş olan bu şehrin, küçük eski şehrini rehber 
eşliğinde geziyoruz. Budva'nın keyfini dilediğinizce çıkarabileceğiniz serbest zamanın ardından gemimize binmek üzere yola 
çıkıyoruz. Gemimiz saat 17:00’de limandan ayrılacaktır. 

    
6. Gün SPLİT 

Gemimiz sabah 07.00’de Split limanına yanaşacaktır. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği “Split 
Şehir Turu” na katılabilirler. Ülkenin Dalmaçya kıyısındaki en büyük şehrinde görülmesi gereken ilk sıradaki yer tarihi Diocletian 
Sarayı'dır.Tarihi duvarla çevrili olan saray UNESCO'nun koruması altındandır. St Dominus kulesi sarayın hemen yanında yer alıp 
şehrin önemli fotoğraf çekmeye uygun yerlerinden biridir. Split'te Riva denen sahil kesimi Diocletian Sarayının güney yüzünde 
yer almaktadır. Deniz kıyısı hem güzel bir akşamüstü gezinti alanı hem de şehrin kutlama alanlarından biri olma özelliğine sahiptir. 
Bir Roma tapınağı ile Katolik Kilisesi karması olan St.Duje's Katedrali dünyadaki en eski katedrallerinden biri olarak 
gösterilmektedir. Buraya gelen seyahat severlerin görmesi gereken yerlerin arasında olan bu yapıdan kentin manzarasına tanık 
olabilirsiniz. Jupiter Tapınağı ise Peristil meydanında yer almaktadır ve 2 tane orjinal Mısır sfenksine sahiptir. Farklı 
medeniyetlerin karışımı görünümde olan Split'de; Bizans kemerleri,Roma kalıntıları,Venedik kaldırımları ve hatta Afrika incir 
ağaçları görülebilmektedir.3.yüzyılda 40 binden çok insanın yaşadığı Antik Salona kent kalıntıları şehir girişinde görülebilir. Burası 
Roma Dalmaçya’sının bir zamanlar başkentliğini üstlenmiştir. Gemimiz akşam 17.00’ da limandan ayrılacaktır. 

7. Gün VENEDİK - İSTANBUL 
Gemimiz sabah saat 07.00 de limana yanaşacaktır. Gemimizde alacağımız kahvaltının ardından gemiden ayrılıyoruz. Limanda bizi 
bekleyen özel otobüsümüz ile Venedik havalimanına hareket. Venedik havalimanına varış, bagaj ve check-in işlemlerinin ardından 
Türk Hava Yolları TK 1872 sefer sayılı uçağıyla saat 14:05’de İstanbul'a hareket. Yerel saat ile 17:35’de İstanbul’a varış. Bir başka 
keyifli gezimizde buluşmak üzere! 
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 FİYAT BİLGİLERİ 
18.04.2023 

İÇ 
İç Bella 899 EUR 

Junior  İç Fantastica 1.039 EUR 

DIŞ 
 Dış Bella 1.049 EUR 

Junior Dış Fantastica 1.149 EUR 
BALKON Junior Balkonlu Fantastica 1.249 EUR 

Tek Kişi Farkı (Tüm Kategorilerde vergi dahil) % 80 

Yetişkin 3. & 4. Kişi (Fantastica iç)  819 EUR 

Yetişkin 3. & 4. Kişi (Fantastica dış)  879 EUR 

Yetişkin 3. & 4. Kişi (Fantastica balkon)  949 EUR 
2 yetişkin ile aynı kabinde bebek  
(00-01 yaş) vergi öder 340 EUR 

2 yetişkin ile aynı kabinde çocuk (02-17 yaş) 619 EUR 

Ankara / İzmir vb  bağlantı uçuşu sorunuz sorunuz 

Havalimanı ve liman vergileri  (dahil) 340 EUR 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

* 
THY ile ekonomi sınıfı İstanbul(IST) – Nice (NCE) / Venedik (VCE) 
İstanbul(IST) uçuşu 

* Tercih etmiş olduğunuz kategorideki kabinde 6 gece tam 
pansiyon konaklama  

* Havaalanı - liman - havaalanı transferleri. 
* Türkçe Rehberlik hizmeti. (min 20 kişi) 
* Her gün ve gece için düzenlenen eğlence, animasyon ve şovlar 
* Gemideki sabah, öğle ve akşam yemekleri 
* Kaptanın hoş geldin partisi ve gala yemeği 
* Fitness 
* Havalimanı ve liman vergileri(340 eur) 

Umuma Mahsus Pasaportlar 
Shengen vizesi gerekmektedir.  

 
Hizmet, Hususi, Diplomatik Pasaportlar 

Shengen vizesi gerekmemektedir. 
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İPTAL İADE ŞARTLARI 
* TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANMAKTADIR* 

 
Rezervasyon itibari ile; 180 gün kalaya kadar kişi başı %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 
 

  
 
Notlar: 
 
• Pasaportların ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi halinde ACENTE vize alımlarında yardımcı olacaktır. 
Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 
• Vize için istenilen gerekli belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesinden kaynaklanacak problemlerden ACENTE 
sorumlu değildir. 
• Vize alınmış olması o ülkeye giriş yapılacağı anlamına gelmez. Pasaport polisi kişiyi ülkeye sokmama yetkisine sahiptir. 
Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir. 
• Otellerde 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olduğundan, 3. yatak standart yataktan küçük olabilir. Bazı otellerde ise 
3. yatak uygulaması olmamaktadır. Bu tip oteller ile çalışılan paketlerde ACENTE misafirlerini satış sırasında bilgilendirecektir. 
• Çocuk fiyatları sadece çocukların ebeveynleri ile aynı odada ve kabinde 3. ve 4. Kişi konakladığı takdirde konaklaması şartı 
ile geçerlidir. 0-2 yaş çocuk uygulamasında, çocuğun tur dönüş tarihinde 2 yaşından, 3-12 yaş çocuk uygulamasında, çocuğun 
tur dönüş tarihinde 12 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.  
• Dış nedenlerden dolayı ACENTE programda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
• Tura katılımın yeterli olmaması durumunda ACENTE iptal/değişikliği misafirlerine tur hareketinden 21 gün önce 
bildirecektir. 
• ACENTE, havayolu ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09. 1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Uçuş 
öncesinde uçak saatleri değişebilir. Tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız 
uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır. 
• İç hat low cost uçuşlarında 20 kg bagaj hakkı bulunmaktadır 
• ACENTE, kategorisi aynı kalmak şartıyla programda belirtilen otelleri değiştirme hakkına sahiptir. 
• Ekstra turlar belli bir katılım şartı ile düzenlenir. Katılımın yetersiz olduğu durumlarda düzenlenemez. Katılımcı sayısının 
yetersiz kaldığı durumlarda fiyatlar rehber tarafından revize edilip yeni bir düzenleme yapılabilir. 
• Yol üzeri yapılacak ekstra turlarda tura katılmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından kent girişlerinden önce yer 
alan dinlenme alanlarına yönlendirilecektir. 

FİYATA DAHİL OLMAYAN EKSTRA HİZMETLER 

* Günlük kişi başı 12 euro gemi servis ücreti (bahşişler) 

* Sağlık hizmetleri. 

* Kara turları 
* Güzellik merkezi ve SPA alanı 

* Gemideki tüm içecekler 

* Kişisel harcamalar (Internet, kuru temizleme, telefon, vb.) 

* Vize bedeli 

* Yurt dışı çıkış harcı 

* İç hat bağlantı uçuşları 

* Covid-19 sağlık sigortası 
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• Tur esnasında yerel otoriteler tarafından gezilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen turlar gerçekleştirilmez. Bu 
turların yapılamamasından ACENTE sorumlu değildir. 
• İptal ve değişiklik durumunda “ACENTE SATIŞ SÖZLEŞMESİ” geçerlidir. 
• 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 önerilir. 
• 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.  
• 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. Gemide casino haricinde hiç bir yerde nakit para 
geçmemektedir. Gemide EUR para birimi ve kredi kartı geçerlidir. 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 gemi biletiniz ile birlikte 
sizlere ulaştırılacaktır. Cruise limanında bu etiketleri valizlerinize takmanız gereklidir. 
• 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 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. 
• TÜM MİSAFİRLERİN GİDİŞ DÖNÜŞ UÇAK BİLETLERİ, GEMİ BİLETLERİNİ YANLARINDA 
BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR. BİLETLERİN ÇIKTILARINI ALMAYAN MİSAFİRLERİMİZİN ÜLKE / 
GEMİ GİRİŞ SORUMLULUĞU KENDİLERİNE AİTTİR. 
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