
 

MSC OPERA 
B.A.EMİRLİKLERİ & UMMAN SULTANLIĞI 
Dubai – Sir Bani Yas – Abu Dhabi – Muscat - Khasab – Dubai 

22 Ocak 2023 (7 Gece – 8 Gün) 
***TÜRKÇE REHBERLİ*** 

***KOLAY VİZE*** 

 

TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 
22.01.2023 Dubai B.A.EMİRLİKLERİ - 21:00 
23.01.2023 Abu Dhabi B.A.EMİRLİKLERİ 06:00 21:00 
24.01.2023 Sir Bani Yas B.A.EMİRLİKLERİ 08:00 17:00 
25.01.2023 Denizde Seyir - - - 
26.01.2023 Muscat UMMAN SULTANLIĞI 07:00 18:00 
27.01.2023 Khasab UMMAN SULTANLIĞI 09:00 18:00 
28.01.2023 Dubai B.A.EMİRLİKLERİ 09:00 - 
29.01.2023 Dubai B.A.EMİRLİKLERİ - - 



KATEGORİ 22.01.2023 
İÇ BELLA KABİN 749€ 

İÇ FANTASTİCA KABİN 799€ 
DIŞ BELLA KABİN  DOLU 

DIŞ FANTASTİCA KABİN 949€ 
BALKONLU FANTASTİCA KABİN 1099€ 

TEK KİŞİ FARKI %70 
3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN  SORUNUZ 

3. VE 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI ÇOCUK SORUNUZ 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 Fly Dubai HY ile İstanbul Yeni Havalimanı (IST) –DUBAİ (DXB) – İstanbul Yeni Havalimanı (IST) arası ekonomi sınıfı uçuşlar. 
 KİŞİ SAYISI GÖZETMEKSİZİN TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ. 
 Havalimanı – Liman – Havalimanı transferler. 
 Havalimanı ve liman vergileri. (450€) 
 Tercih edilen kategoride tur süresince konaklama. 
 Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara ikramlar. 
 Açık büfe ve geminin çeşitli alanlarında bulunan otomatlardan alınan içecekler. 
 Gemideki eğlence ve şovlar. GEMİDE 20 SAAT AKTİF AÇIK BÜFE RESTORAN. 
 Covid-19 kapsamlı tur süresi boyunca seyahat sağlık sigortası. (70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır. 25€) 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 Servis ücretleri. Günlük kişi başı 10€ gemide ödenir. Zorunludur. Dileyen misafirlerimiz rezervasyon esnasında ödeyebilir. 
 Sağlık hizmetleri.  
 Kara turları. 
 Kişisel Harcamalar. 
 İptal teminatlı seyahat sağlık sigortası. 40€. 70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır. 
 İç hat bağlantı uçuşları.  
 Gerekli vize ücreti (Çok girişli cruise dubai vizesi) 150€ 
 Gemide bar ve restoranlarda alınan tüm içecekler. 
 Yurtdışı çıkış harcı. 

GRUP UÇUŞ BİLGİLERİ  
22.01.2023 IST DXB 01:40 – 07:10 – FZ756 

29.01.2023 DXB IST 20:45 – 00:40 – FZ755 (+1) 

Covid-19 Protokolleri 
 Tur kalkışına 48 Saat kala negatif PCR testi istenmektedir. (Pozitif çıkılması halinde havayolu bileti ileri bir tarihe 

ertelemektedir. Gemi iptal prosedürünü uygulamakta.) 
 Aşısız 12 yaş altı çocuklar gemiye kabul edilir. Sadece MSC’nin düzenlediği kara turları ile gemiden iniş sağlayabilirler. 
 Tur bitiş tarihinden 6 ay önce son DSÖ’nün kabul ettiği aşılardan birinin olunması gereklidir. 
 Rezervasyon esnasında misafirlerin aşı kartı (Hayat Eve Sığar uygulamasından pdf olarak) pasaport görüntüsü tarayıcıda 

taratılmış olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 
 Değişen pandemi protokollerinde ek olarak istenecek pct antijen testi vb. masraflar yolcu tarafından karşılanacaktır 

Vize Bilgileri 
 Vize için Pasaport’un ilk sayfası (fotoğraf olan sayfa) taratılmış bir şekilde tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 
 2 adet Biometrik fotoğraf 

İptal Koşulları 
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 

 

 



1.Gün İstanbul Dubai | Dubai Gece Turu 
Uçuştan 3 saat önce -Uçak saatinden dolayı buluşma bir gün öncesinden yapılır- İstanbul Yeni Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde rehberimiz 
ile buluşmanın ardından Dubai DXB Havalimanına uçuşumuz için check-in işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sabah saat 07:10’da Dubai 
Havalimanına inişimizin ardından 5* MSC Opera’ya transferimiz gerçekleşiyor. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize 
edeceği Dubai gece turuna katılabilirler. 
2.Gün Abu Dhabi | Abu Dhabi Şehir Turu 
Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Abu Dhabi şehir turuna katılabilirler. Dünyanın 
en zengin kenti kabul edilen ve BAE’nin (Birleşik Arap Emirlikleri) olan Abu Dhabi turumuz esnasında zenginliğin neler yaptırabildiğine tanıklık edeceğiz. Çöl 
olmasına rağmen milyar dolarlar harcanarak yemyeşil bir görünümü olan kentte en ilgi çeken yapı sizleri gezdireceğimiz şeyh Zayed Camisi ve türbesidir. 
Dünyanın en güzel ve büyük camilerinden biri olan bu yapı beyaz mermerden muhteşem mimarisi haricinde, barındırdığı dünyanın en büyük avizesi ve 
dünyanın en büyük el dokuma halısı ile de dikkat çekiyor. Kültür köyü (Cultural heritage Village) ziyaretimiz sırasında petrol bulunmadan önceki Abu Dhabi 
hayatı hakkında sergiler görebilecek ve sahilden gökdelenler bölgesinin fotoğraflarını çekebilme şansınız olacak. Ferrari temalı Yas adasındaki parka gidip 
verilecek serbest zamanda ferrari fotoğrafları çekme ve ürünleri satın alma şansınız olacak. (Ferrari park içinde roller-coaster gibi aktivitelerin bulunduğu bir 
eğlence parkıdır. Ferrari Park giriş kısmında düzenlenmiş alanda fotoğraf ve alışveriş imkânınız olacaktır. Park girişi hem saatleri alan ziyaret zamanı hem de 
oldukça pahalı giriş ücreti içerdiğinden programda değildir.) Dünyanın en pahalı ve lüks oteli olan Emirates Palace giriş kapısı önünde fotoğraf ve yakınındaki 
Marina Mall’da vereceğimiz serbest alışveriş zamanında emirliğe ve Arap kültürüne ait ürünleri bulmanız mümkündür. Dünyanın ilk ve en büyük dairesel 
gökdeleni Aldar, Ethiad gökdelenleri gibi çok ilginç mimari tarzda yapılar ile Saadiyat (mutluluk) adasında yapılmakta olan Louvre, Guggenheim gibi müze 
inşaatlarını görüp şehrin zenginliğini tanıdıktan sonra gemimize döneceğiz.  Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

3.Gün Sir Bani Yas | Sir Bani Yas Plajı 
Gemide alacağımız kahvaltının ardından adanın güzel plajlarından birine yürüyoruz.  Gemi kalkış saatinden 1 saat öncesine kadar deniz kum ve güneşin tadını 
çıkarıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

4.Gün Denizde Seyir 
Tüm günümüz denizde seyir halinde geçecek. Bu muhteşem geminin tadını çıkartmak için mükemmel bir fırsat. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinizi özel 
şefler tarafından taze olarak hazırlanan, herkesin damak tadına uygun çeşitli yiyecekleri bulunduran açık büfe restoranda ya da A La Carte restoranda sizin 
için özel ayrılmış yerinizde alabilirsiniz. Gün içerisinde Yoga ve fitness derslerinin yanı sıra, açık hava tenis, voleybol ve basketbol veya vücut geliştirme 
ekipmanlarının da yer aldığı son teknoloji ürünü Technogym ile donatılan spor salonundan yararlanabilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra dilerseniz geminin 
renkli ve eğlenceli bar ve kafelerinde vakit geçirip canlı müzik dinleyebilir, dilerseniz Broadway stili müzikallerden oluşan tiyatro gösterilerine katılabilir, 
kumarhanede şansınızı deneyebilirsiniz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

5.Gün Muscat | Muscat Şehir Turu 
Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Muscat Şehir turuna katılabilirler. Palmiyeleri, 
küçük gizli plajları, bakımlı caddeleri ve Akdeniz renklerine bürünmüş cumbalı evleri ile çölde bir vaha sanki... Ziyaretçiler ayrıca Eski Muscat ve Eski Saray 
ziyaret etmeli. Ana alışveriş bölgesi Al Qurum; Ticaret Bölgesi'nde yer almaktadır, ayrıca alışveriş merkezleri şehir boyunca yayılan bu modern şehri gezeceğiz. 
Turumuzun bitiminde gemimizde geri dönüşümüz gerçekleşiyor. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

6.Gün Khasab | Khasab Şehir Turu 
Gemide alacağımız kahvaltının ardından arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak organize edeceği Khasab Şehir turuna katılabilirler. Umman’ın 
dışında kalan Khasab şehri, fiyortlara benzeyen sarp girişleri ve ıssız dağları ile Norveç’e benzetiliyor. Khasab Kalesi, Bassa Plajı ve Khawr Najd göreceğimiz 
önemli noktalardan biri. Turumuzun bitiminde gemimizde geri dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama gemimizde. 

7.Gün Dubai | Dubai Şehir Turu & Akşam Yemekli Çöl Safari Turu 
Gemide alacağımız kahvaltının ardından Dubai’nin ilk kurulduğu şehir olan Eski Dubai bölgesini ziyaret edeceğiz. Ziyaretimizi ilk olarak El 
Fahidi Hisarı bölgesinde 1787 yılında istila etmek isteyen güçlere karşı kullanılmış ve sonradan müze haline getirilmiş Dubai müzesi ziyaret 
edeceğiz. Burada ki ziyaretimizin ardından Abra adı verilen küçük sandallar ile Deira bölgesini geçerek bölgenin en popüler Gold souk (Altın 
Pazarı ) ve Spice bazaar ( Baharat Çarşısı )’nı gezeceğiz. Buradaki gezimizin ardından Jumeriah bölgesine geçerek Palmiye adasını ve Arap 
Şeyhlerinin yatlarının ve burgulu gökdelen diye anılan Cayan gökdeleni ve diğer birçok gökdelenin bulunduğu Marinayı ziyaret ederek 
turumuzu sonlandırıyoruz. Turumuzun bitiminde çöl safari programımız başlıyor. Dubai’nin uçsuz bucaksız çöllerinde 45 dakika kadar yol 
alıyoruz. Mükemmel gün batımı manzaraları için fotoğraf makinelerinizi hazır tutmanızı öneririz. Akşam yemeğimizi alacağımız çöl kampına 
ulaştığımızda barbekü partisi eşliğinde müzik ve şovlar sergilenecektir. Akşam yemeğimizin ardından gemimize geri dönüyoruz. 

8.Gün Dubai - İstanbul | Dubai Mall ve Emirates Mall Turu 
Gemide alacağımız kahvaltının ardından havalimanına transferimiz gerçekleşiyor. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak 
organize edeceği Dubai Mall & Emirates Mall Turuna katılabilirler. Dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak haklı bir üne sahip Dubai 
Mall'da dünyaca ünlü mağazaları gezebilecek, dünyanın en büyük akvaryumlarından biri olan Dubai Aquarium'da ve sinema, buz pateni, 
eğlence parki gibi aktivitelerle ailenizle güzel vakit geçirebileceğiniz turumuzda isterseniz dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın 124. 
katına çıkarak Dubai'nin eşsiz manzarasını 400 metre yükseklikten izleme şansına da sahip olup Burj El Arab, Palmiye Adası ve Dünya Adası'nı 
kuş bakışı görüp, eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. (Burj Khalifa gökdelenine müsaitliğe bağlı olarak giriş sağlanmaktadır ve 124. kat seyir 
terası giriş ücreti programa dahil değildir.) İçinde bir kayak pisti barındıran Emirates Mall ise meraklılarına çöl ortasında kayak yapma imkânı 
sunan, ABD’den alışkın olduğumuz ama Türkiye’de olmayan Cheesecake Factory gibi cafe ve bir çok mağazaları barındıran bir alış veriş 
merkezidir. Not: Bu tur sonunda İstanbul’a dönüş uçuşu için havalanına gidilir. Tura katılmak istemeyenler için gemiden iniş saatinde 
havaalanına transfer için bir araç sağlanacaktır. 

 


