5*MSC POESIA İLE BALTIK BAŞKENTLERİ
02 HAZİRAN 2019 / 7 GECE & 8 GÜN
“ŞEKER BAYRAMI”

MSC Poesia, denizin güzelliğine adadığımız şiir adeta. Klasik gemi mimarisi ile seçkin hatların birleşimi olan inovatif ve
ekolojik bir gemi.
Gemiye girer girmez zerafetin dünyasına adım atarsınız, lobide yer alan Zen Garden şelalesi, otantik Japon suşi barı,
MSC Aurea Spa’nın buhar odaları, saunası, vücudunuzu ve ruhunuzu şımartacak masaj imkanları. Gelişiniz ile birlikte
bir çok kapalı ve açık spor akitivetesine kavuşacaksınız. Spor salonu, basketbol sahası, tenis sahası, shuffle board,
çocuklar ve gençler için kendi kulüpleri, Stone Age ve Dinasour Play Area, video oyunları ve hatta özel disko-d.j.
Ek olarak bir tatil köyünde bulabileceğiniz tüm animasyonların yanısıra 3 adet yüzme havuzu, 4 açık jakuzi ve havuz
etrafında dev sinema perdesi var.
Gurme mutfağında alışık olduğunuz MSC, Akdeniz lezzetleri slow food prensiplerine uygun şekilde en taze ve güzel
malzemeler ile hazırlanıyor. Çeşitli lounge barlarda orjinal ve otantik tatlar bulabileceğiniz gemide Grappolo d’Oro
şarap barı, Mojito kokteyl barı ve puro odası bunlardan sadece bazıları.
Aile tatili veya romantik kaçamaklar, isteğiniz hangisi olursa olsun MSC Poesia size gerçekten ilham verici bir cruise
deneyimi sunuyor.
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Bella İç kabinde kişibaşı fiyat
Fantastica İç kabinde kişibaşı fiyat
Fantastica Dış kabinde kişibaşı fiyat
Bella Balkonlu kabinde kişibaşı fiyat

1.399.- €
1.499.-€
1.699.- €
1.749.- €

Fantastica Balkonlu kabinde kişibaşı fiyat

1.899.- €

Kabinde 3./4. Kişi fiyatı

1.199.- €

Kabinde tek kişi konaklama farkı

%100

İki yetişkinin yanında 0-17 yaş arası çocuk

899.- €

Seyahat, kaza, iptal sigortası (dahil değildir)

35.- €

Havalimanı ve Liman Vergileri (fiyata dahildir)

600 €

ÜCRETE DAHİL HİZMETLER
•
•
•
•
•

•

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Türk Hava Yolları ile İstanbul – Hamburg – İstanbul
arası ekonomi sınıfı uçak bileti
Havalimanı-liman-havalimanı arasındaki transferler
Havaalanı ve liman vergisi
Seyahat güvence paketi (Türsab tarafından zorunlu
tutulan)
5 Yıldızlı MSC Poesia gemimizde tam pansiyon (tüm
yiyecekler dahil-Specialty Restaurant giriş ücretleri
hariç)
Gemide düzenlenen animasyon ve aktiviteler

Uçuş detayları :
İstanbul – Hamburg
Hamburg – İstanbul
*** Uçak detaylarında değişiklik olabilir.

TK 1661
TK 1664

•
•
•
•
•
•

Limanlarda düzenlenen ekstra geziler
Schengen Vize ücreti (Çok girişli)
Yurtdışı çıkış harcı
Gemideki kapağı kapalı içecekler
Seyahat sağlık ve iptal sigortası, 70 yaş üstü
sürprim bedeli (%100)
Günlük 10 € servis bedeli

07:30 (Hareket)
18:35 (Hareket)

09:45 (Varış)
22:45 (Varış)

