
MSC SEASCAPE ile  
BENZERSİZ KÜBA & KARAYİP ADALARI 

 

TUR ROTASI / 17 OCAK 2023 /  13 GECE
TARİH LİMAN ÜLKE VARIŞ KALKIŞ 

17.01.2023 İSTANBUL HAVALİMANI – HAVANA UÇUŞU & OTELE TRANSFER 
18.01.2023 HAVANA KÜBA - - 
19.01.2023 HAVANA KÜBA - - 
20.01.2023 CIENFUEGOS – TRINIDAD KÜBA - - 
21.01.2022 TRINIDAD – SANTA CLARA – HAVANA KÜBA - - 
22.01.2023 MIAMI ABD - 17:00 
23.01.2023 NASSAU BAHAMALAR 07:00 14:00 
24.01.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
25.01.2023 SAN JUAN PORTO RİKO 12:00 19:00 
26.01.2023 PUERTO PLATA DOMİNİK  12:00 19:00 
27.01.2023 DENİZDE SEYİR - - - 
28.01.2023 OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE BAHAMALAR 08:00 22:00 
29.01.2023 MIAMI ABD 07:00 - 
30.01.2023 YEREL SAAT İLE 15:00’DE İSTANBUL HAVALİMANINA VARIŞ 

 

FİYAT LİSTESİ
KATEGORİ 17.01.2023 

İÇ BELLA KABİN 2249 EUR 
İÇ FANTASICA KABİN 2299 EUR 

DIŞ BELLA KABİN 2349 EUR 
DIŞ FANTASICA KABİN 2499 EUR 

BALKONLU BELLA KABİN 2799 EUR 
BALKONLU FANTASICA KABİN 2999 EUR 

TEK KİŞİ FARKI %80 
3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN 1899 EUR 

3. VE 4. KİŞİ  (02 - 17 YAŞ ÇOCUK) 1599 EUR 
3. VE 4. KİŞİ  (0 – 2 YAŞ BEBEK ) YALNIZCA VERGİ ÖDENİR 

HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ(DAHİLDİR) 790 EUR 
FİYATLAR 2 KİŞİLİK KABİNLERDE KİŞİ BAŞI FİYATLARDIR 

GRUP KABİNLERİ GTY GARANTİ TİPİ KABİNLERDİR. KABİN NUMARALARI BİLET İLE BİRLİKTE BELLİ OLACAKTIR. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

 Air Europa Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı – Havana / Miami - İstanbul Havalimanı arası aktarmalı ekonomi sınıfı 
uçak bileti 

 5* Yıldızlı MSC SEASCAPE gemisinde 7 gece 8 gün seçeceğiniz kabin kategorisinde tam pansiyon konaklama 
 4 gece Havana'da 4* otelde oda+kahvaltı konaklama. 
 1 gece Trinidad'da 4* oda+kahvaltı konaklama. 
 Cienfuegos Turu (Öğle Yemekli)  
 Santa Clara & Trinidad Turu 
 Yerel Havayolları ile Havana / Miami arası tek yön ekonomi sınıf uçak bileti 
 Havalimanı ve Liman vergileri 
 Tüm transferler 
 Gemide düzenlenen animasyon ve aktiviteler 
 Profesyonel Türkçe Tur Liderliği Hizmeti (Grup sayısı minimum 25 kişi olması durumunda) 
 Mesleki zorunluluk sorumluluk sigortası. 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 Servis ücretleri. Günlük kişi başı yaklaşık 10€ gemide ödenir. 
 Gemi veya rehberiniz tarafından organize edilecek tüm ekstra turlar. 
 Fiyatlara dahil olarak belirtilen servislerin dışında kalan her türlü servis, harcama ve hizmetler (kurutemizleme, 

doktor, telefon, internet, vs) 
 Gemideki tüm içecekler. 
 İç hat bağlantı uçuşları. 
 Gerekli vize ücreti. (Amerika Vizesi) 
 Seyahat güvence paketi (İptali kapsamaktadır.) (45€). 70 yaş ve üzeri misafirler için %100 surprim uygulanır. 
 Yurtdışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz). 

 
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 
 

UÇUŞ BİLGİLERİ 
UX3902Y 17JAN 2 ISTMAD*SS1  0830  1100   
UX  51Y 17JAN 2 MADHAV*SS1  1535  1945   

UX  98Y 29JAN 7 MIAMAD SS1  2145  1205 
UX3903Y 30JAN 1 MADIST SS1  1800  0010 

 

KARA TURLARI FİYAT LİSTESİ 
TUR ADI YETİŞKİN ÜCRETİ ÇOCUK ÜCRETİ(12 

YAŞA KADAR) 
BENZERSİZ HAVANA (ÖĞLE YEMEKLİ) 100 USD 75 USD 

VİNALES VADİSİ & PINAR DEL RİO (ÖĞLE YEMEKLİ) 110 USD 80 USD 

SAN JUAN  100 USD 80 USD 

OCEAN WORLD ADVANETURE PARK 145 USD 125 USD 

SAW GRASS ALIŞVERİŞ TURU  75 USD 45 USD 

EKSTRA TUR PAKET ÜCRETİ   530 USD475 USD  405 USD 350 USD 
 

TUR ÜCRETLERİ KİŞİ BAŞI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.  

İNDİRİMLİ KARA TURU ÜCRETLERİ TÜM TURLARIN ALINMASI HALİNDE GEÇERLİDİR.  

 

 

 



 

MSC SEASCAPE TUR PROGRAMI DETAYI 
 

 

1.GÜN İSTANBUL HAVALİMANI - HAVANA 
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde Air Europa kontuarı önünde saat 04.30'de buluşma. Check-in ve pasaport 
işlemlerinin yapılmasının ardından Air Europa Havayolları’nın UX390 sefer sayılı uçağı ile saat 08:30'da Madrid’e hareket. Yerel 
saat ile saat 11.00’de Madrid’e varış. Ardından burada yapacağımız aktarma aktarma ile Air Europa Havayollarının UX51 sefer 
sayılı uçuşu ile saat 1535’de Havana’ya hareker. Yerel saat ile 19.45’ Havana Uluslararası Jose Marti Havalimanı’na varıyoruz. 
Varışı takiben alandan hareketle otelimize transfer. Geceleme otelimizde 

2.GÜN HAVANA 
Sabah kahvaltının ardından kişisel aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak 
düzenleyeceği "Benzersiz Havana Turu (Öğle Yemekli)"  na katılabilirler. Bu turumuza 1958 yılının sonunda Küba devrimine kadar 
Amerika’dan ithal edilmiş, daha sonra konulan ambargoya istinaden bir daha ülkeye sokulma şansı olmayan ve günümüzde de 
aktif olarak kullanılmakta olan Eski Amerika arabaları ile başlıyoruz. Bu renkli araçlar ile Küba sokaklarında yapacağımız kısa bir 
gezi sonrası Küba’nın Picassos’u olarak da bilinen Jose Fuster’in, yaşadığı dönem boyunca dekore ettiği resimler, seramikler ve 
çizimler yoluyla açık hava sergisine dönüşen mahallesini göreceğiz. Bu gezinin ardından ismini Fernando Hamel’den alan modern 
sanatçıların merkezi olan hamel sokağını göreceğiz. Ardından Havana’yı tepeden görebileceğimiz Küba’nın efsanevi kahramanı 
Che Guevara’nın evini ziyaret edeceğiz. Öğle yemeğimizi yerel restoranda alıyoruz. Yemek sonrası turumuza Havana’nın en keyifli 
caddelerinden birisi olan Prado caddesine geçiyoruz. Batista rejimi döneminde saray olarak kullanılmış devrim sonrasında da 
halkın hizmetine müze olarak açılan Devrim Müzesini gezeceğiz. Küba’nın en büyük müzesi olan Devrim Müzesinde, Küba 
bağımsızlık savaşı ve Küba Devrimi dönemlerinden kalma silahları, tankları ve eşyaları görebileceğiz. Tur sonrası otelimize 
dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 

3.GÜN HAVANA  
Sabah kahvaltının ardından kişisel aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak 
düzenleyeceği “Vinales Vadisi ve Pinar del Rio Turu (Öğle Yemekli)” katılabilirler.UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan ve 
dünyaca ünlü Küba purolarının tütünlerinin yetiştiği Vinales Vadisi’ne hareket ediyoruz. Yaklaşık 3 saat sürecek yolculuğumuzun 
ardından Vinales Şehir merkezini, tütün tarlalarını, yerel tütün çiftliğini ziyaret ediyoruz. Turumuzun devamında vadinin ortasında 
bulunan restoranda öğle yemeğimizi alıyoruz. Daha sonra Pinar del Rio’ya hareket ederek Küba purolarının resmi olarak üretildiği 
fabrikalarda puro yapımını ve kültürünü yakından tanıyacağız. Dileyen misafirlerimiz burada orijinal Küba purolarını satın 
alabilirler. Günün sonunda Vinales Vadisi’nin tamamına hakim bir manzaraya sahip tepede içeceklerimizi yudumladıktan sonra 
Havana'ya geri dönüyoruz. Tur sonrası otelimize döneceğiz. Geceleme otelimizde. 

4.GÜN HAVANA – CIENFUEGOS - TRINIDAD 
Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrası otelden çıkış işlemlerimizi gerçekleştirip Küba’nın en güzel şehirlerinden olan 
Cienfuegos’a doğru yola çıkıyoruz. Öğle yemeğimizi yerel bir restoranda yiyoruz. Yemek sonrası 1819 yılında Fransız yerleşimciler 
tarafından kurulan 2005 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmış bu güzel şehir Cienfuegos’u geziyoruz. Jose Marti 
Parkını çevreleyen Tomas Terry Tiyatrosunu, Colegio de San Lorenzo devlet dairelerini göreceğiz. Şehri gezdikten sonra Trinidad’a 
doğru yola çıkıyoruz. Keyifli bir yolculuk sonrası Trinidad’daki otelimize varış. Geceleme otelimizde. 

5.GÜN TRINIDAD – SANTA CLARA - HAVANA 
Sabah kahvaltının ardından otelden çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. UNESCO tarafından koruma altında alınmış, XVIII.-XIX. 
Yüzyıllar arasında şeker üretimiyle zenginleşen, Kübalıların gurur duyduğu günümüze Koloniyal dönem mimarisi örnekleri ile 
dünya üzerinde en iyi korunmuş UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Trinidad şehrini yakından tanıyacağız. Taş 
sokaklarında yürürken eski zamanlara yolculuk yaptığımızı hissedecek, Trinidad’a has limon suyu, bal ve Küba Rom’unun karışımı 
Canchanchara içerek serinleyeceğiz. 
Turun ardından Küba Devrim’inin en önemli cephesi olan ve Che’yi efsaneleştiren Villa Santa Clara şehrine doğru yola çıkacağız. 
Öğle yemeğimiz sonrasında şehir turumuzda, devrimin önemli liderleri efsanevi Comandante Che Guevara tarafından ele 
geçirilen ve Batista ordularının neredeyse tüm cephanesini taşıyan zırhlı tren müze parkını, savaşın en ateşli kısmını geçtiği bugün 
bile eski Hilton Otelin’de kurşun izlerinin görüldüğü Parque Vidal’i görüp o günleri daha yakından hissedeceğiz. Küçük bir gerilla 
grubunun başında iken 9 Ekim 1967’de Bolivya’da yaralı olarak yakalanıp infaz edilen ve 30 yıl sonra cesedinin getirilerek 
defnedildiği Che Guevera’nın Mozolesini ve “El Che” nin ünlü veda mektubunun çivi yazısı ile yazılmış anıtı ile heykelini göreceğiz. 
Santa Clara gezimizden sonra Havana’daki otelimize doğru yola çıkıyoruz. Geceleme otelimizde. 

6.GÜN HAVANA – MIAMI (GEMİYE BİNİŞ) 
Sabah kahvaltının ardından otelden çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Otelde bizleri bekleyen özel aracımız ile Jose Mari 
havalimanına transfer. Check-in ve pasaport işlemlerinin ardından yerel havayolları ile Miami’ye uçuş. Miami’ye varışımızın 
ardından check-in ve pasaport işlemleri sonrası bizleri bekleyen özel aracımız ile gemimizin bulunduğu Miami limanına transfer. 
Gemi check-in, bagaj ve pasaport işlemleri sonrası gemiye biniş ve odalara yerleşme. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 



 
 

7.GÜN NASSAU  / BAHAMALAR 
Gemimiz sabah saat 07:00’de Nassau  limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Bahamaların başkenti olan Nassau'nun bir liman kenti olması sayesinde cruise gemilerine durak olan Nasau, Kolonyal 
mimarisi, tropikal iklimi ve kusursuz denizi sayesinde pek çok turistin buluşma noktasıdır. Parlamento Meydanı, Versailles 
Meydanı,Paradise Plajı Nasau'da görülmesi gereken arasındadır. Geminin hareket saati 14:00. Akşam yemeği ve geceleme 
gemide. 

8.GÜN DENİZDE SEYİR 
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere birçok alternatif sunuyor olacak. Arzu edenler geminin açık ve 
kapalı havuzlarından, jakuzilerinden, güneşlenme alanlarından yararlanabilir. İsteyenler gümrüksüz mağazalardan alışveriş 
yapabilir, kumarhanede şanslarını deneyebilir veya onlarca barda icra edilecek değişik müzik ve eğlencelerden faydalanabilirler. 
Tüm gün değişik yemek alternatifleri de sizleri bekliyor 

9.GÜN SAN JUAN / PORTO RİKO 
Gemimiz sabah saat 12:00’da San Juan limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği ‘San Juan Turu”na katılabilirler. Puerto Rico’nun 
başkenti olan San Juan limanından başladığımız turumuzda önce eski şehir kısmını sizlerle beraber keşfe çıkıyoruz. Senato Binası 
El Capitolio’yu, 16. yüzyılda İspanyollar tarafından şehri koruma amaçlı inşa edilmiş olan San Cristobal ve San Felipe del Moro 
kalelerini görüyoruz. San Juan Bautista Katedrali, Paseo de la Princesa, Ballaja Barracks, Plaza del Quinto Centenario ve Rogativa 
Anıtı diğer göreceğimiz yerler arasındadır. Colon meydanında alışveriş için vereceğimiz serbest zaman sonrasında yeni şehir 
kısmına geçip yüksek binaları, lüks otelleri ve kumarhaneleri görüp limana dönüyoruz. Gemimizin hareket saati 19:00. Akşam 
yemeği ve geceleme gemide. 

10.GÜN PUERTO PLATA / DOMİNİK CUMHURİYETİ 
Gemimiz sabah saat 12:00’de Puerto Plata limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest 
zaman. Dominik Cumhuriyeti’nin üçüncü büyük şehri ve ticaret limanıdır. Dileyen misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak 
düzenleyeceği ‘’Ocean World Adventure Park’’ turuna katılabilirler. Adada bulunan Ocean World adventure park, dünyanın en 
büyük insan yapımı yunus yaşam alanına sahip, Cofresí Plajı resiflerinin ortasında yer alan bir macera parkıdır. Macera parkı 
turuna katılıp, akvaryumları seyretmenin yanı sıra yunuslarla yüzebilir, deniz aslanları, evcil köpek balıkları ve vatozlarla 
oynayabilir ve tropikal balıklı şnorkelle yüzebilirler. Park ayrıca tropikal kuşlara ve kaplanlara da ev sahipliği yapmaktadır. 
Ardından buluşup gemimize gidiyoruz. Geminin hareket saati 19:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

11.GÜN DENİZDE SEYİR 
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere birçok alternatif sunuyor olacak. Arzu edenler geminin açık ve 
kapalı havuzlarından, jakuzilerinden, güneşlenme alanlarından yararlanabilir. İsteyenler gümrüksüz mağazalardan alışveriş 
yapabilir, kumarhanede şanslarını deneyebilir veya onlarca barda icra edilecek değişik müzik ve eğlencelerden faydalanabilirler. 
Tüm gün değişik yemek alternatifleri de sizleri bekliyor 

12.GÜN OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE 
Gemimiz sabah saat 08:00’de Ocean Cay MSC Marine Reserve limanına yanaşacak. Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel 
aktiviteler için serbest zaman. Kesintisiz okyanus manzarası, berrak sular, mavi gökyüzü ve güneş ışıklarıyla birlikte yumuşak 
beyaz kumlu plajlar... Bu cennet hayali, MSC Cruises misafirlerinin Ocean Cay MSC Marine Reserve’ü ziyaret etmeleri ile gerçeğe 
dönecek! Sahildeki kulübenizde dinlenerek geçirdiğiniz sakin bir sabahın ardından, deniz yaşamının tüm güzelliklerini bir arada 
sunan bir okyanusta, renkli balıkları ve mercanları keşfetmek için şnorkel turuna çıktığınızı hayal edin... Öğleden sonranızı plaj 
etkinliklerine katılıp, plaj voleybolu oynamak veya hediyelik eşya alışverişi yapmakla geçirdiğinizi; güneş batmaya başladığında, 
huzur ve sakinliğin keyfini çıkarmak üzere, muhteşem deniz manzarası eşliğinde kokteylinizi yudumlayacağınız sahil barlarından 
birine gittiğinizi ve günün finalinde, geceyi yıldızların altında bir filmle noktalayarak konforlu geminize geri döndüğünüzü 
düşünün... Tam anlamıyla büyüleyici! Gemimizin hareketi saat 22:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

13.GÜN MIAMI – İSTANBUL HAVALİMANI 
Gemimiz saat 07:00’da Miami limanına yanaşacaktır. Sabah kahvaltımızın ardından gemi çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. 
Ve bizi bekleyen araçlarımız ile havaalanına hareket ediyoruz. Uçağımızın kalkışına fazla zaman olduğu için bu zamanı 
değerlendirmek adına tüm misafirlerimizin katılımıyla rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği “Sawgrass Alışveriş Turu” 
yapılacaktır. Bu tur esnasında Kuzey Amerika kıtasının en büyük outlet merkezi olan Sawgrass Mills Alışveriş merkezini ziyaret 
edeceğiz. Her türlü ünlü markayı fabrika satış fiyatına satın alabileceğiniz Sawgrass Mills alışveriş de serbest zaman sonrası 
turumuzun sonu. Tur sonrası serbest zamanın ardından buluşup havalimanına gidiyoruz. Check-in işlemlerimizin ardından Air 
Europa Havayollarının UX98 sefer sayılı uçağı ile saat 21:45’de Madrid’e hareket. Yerel saat ile 12.05’de Madrid’e varış. Burada 
yapacağımız aktarma ile Air Europa Havayollarının UX3903 sefer sayılı uçuşu ile saat 18.00’de İstanbul Havalimanı'na hareket 
ediyoruz.  
 
Yerel saat ile bir sonraki gün 00:10’da İstanbul Havalimanına varış. Turumuzun sonu. 
 



NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER METNİNİ ACENTENİZDEN İSTEYİNİZ 
 


