TARİH
05.11.2021
06.11.2021
07.11.2021
08.11.2021
09.11.2021
10.11.2021
11.11.2021
12.11.2021
13.11.2021
14.11.2021

LİMAN

ÜLKE

VARIŞ

İSTANBUL HAVALİMANI – MIAMI UÇUŞU VE OTELİMİZE TRANSFER
MIAMI
ABD
DENİZDE SEYİR
OCHO RIOS
JAMAIKA
09:00
GEORGE TOWN
CAYMAN ADALARI
08:00
COZUMEL
MEKSİKA
10:00
DENİZDE SEYİR
OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE
BAHAMALAR
09:00
MIAMI
ABD
07:00
YEREL SAAT İLE 17:20’DE İSTANBUL HAVALİMANINA VARIŞ

KATEGORİ
İÇ BELLA
İÇ FANTASICA
DIŞ BELLA
DIŞ FANTASICA
BALKONLU BELLA
BALKONLU FANTASICA
TEK KİŞİ FARKI
3. VE 4. KİŞİ YETİŞKİN
3. VE 4. KİŞİ (02 - 17 YAŞ ÇOCUK)
3. VE 4. KİŞİ (0 – 2 YAŞ BEBEK )
HAVALİMANI VE LİMAN VERGİLERİ(DAHİL)

05.11.2021
899€
949€
1049€
1099€
1149€
1249€
%80
SORUNUZ
SORUNUZ
SORUNUZ

640€

KALKIŞ
19:00
17:00
16:00
18:00
18:00
-

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı – Miami / Miami - İstanbul Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçak bileti
5* Yıldızlı MSC Meraviglia gemisinde 7 gece 8 gün seçeceğiniz kabin kategorisinde tam pansiyon konaklama
Miami’de 1 gece oda-kahvaltı otel konaklaması (4-5*)
Havalimanı ve Liman vergileri
Havalimanı-Liman-Havalimanı arasındaki 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)
Yurtdışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz).

İPTAL İADE ŞARTLARI
* TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANMAKTADIR*
Rezervasyon itibari ile; 60 gün kalaya kadar CEZASIZ İPTAL HAKKI
59-45 gün %60 / 44-30 gün %75 / 29-10 Gün %90 / 9 günden az %100

UÇUŞ BİLGİLERİ
05.11.2021 TK77 IST MIA 15:10 – 21:05
13.11.2021 TK78 MIA IST 23:05 – 17:20(+1)

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER
Programda belirtilen saatler Türk Hava Yolları ve MSC Cruise şirketlerinden alınmıştır. Saatlerde olabilecek
herhangi bir değişiklikten Orange Cruise sorumlu değildir. Dolayısıyla herhangi bir saat değişikliğinden ötürü
Orange Cruises programın içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde oynama yapabilir.
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.
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.
İç hat biletlerini kendi alan misafirlerin grup uçuşlarının olacağı havalimanına ulaşımları kendi
sorumluluklarındadır.
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.
Süresi olmasına rağmen 10 yıldan eski olan pasaportlar ile yurtdışına çıkış gerçekleştirilmemektedir.
Pasaportunuzun süresinin tur bitiş tarihi itibari ile minimum 6 ay geçerliliğinin bulunması gerekmektedir.
Gemi şirketleri tüm pasaport türleri için bu kuralı uygulamaktadır. Pasaport süresinin kontrolü misafirin
kendi sorumluluğundadır.
Pasaportunuz yırtık ve yıpranmamış olması gerekmektedir.
TÜM MİSAFİRLERİN GİDİŞ DÖNÜŞ UÇAK BİLETLERİNİ VE GEMİ BİLETLERİNİ YANLARINDA
BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR. BİLETLERİN ÇIKTILARINI ALMAYAN MİSAFİRLERİMİZİN GEMİYE
GİRİŞ SORUMLULUĞU KENDİLERİNE AİTTİR.
Programa katılım için çok girişli Amerika Vizesi gerekmektedir.
Özellikle gemi seyahatiniz esnasında sizlere başkalarının telefon ile ulaşması son derece zordur. Geminin uydu
sistemi ile görüşmeler sağlanabilir.
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 250 Euro bir 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 alışveriş ve casino haricinde hiç bir yerde nakit para geçmemektedir. 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 tahsis
edilecektir. Bu etiketlerin eksiksiz doldurulması valizlerinizin kabinlerinize doğru olarak gelmesi açısından
önemlidir.
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.
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.
Geminin kalkış saatlerine kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Limanlarda gemimizin kalkış saatinden en
geç 30 dakika önce gemiye giriş yapılması gerekir. Aksi takdirde gemiye giriş yapamayabilirsiniz. Böyle bir
durumdan da Orange Cruises sorumlu olmayacaktır.
Vize alımları için en az 15 iş günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Lütfen programa katılımınızı buna göre
ayarlayınız.
Dünyada ki kredi krizi ve petrol üretimindeki azalmadan ötürü değişken petrol fiyatları vergilerde artışa
neden olmaktadır.Tüm uluslararası uçuş yapan IATA statüsündeki havayolları ve gemi şirketleri tarafından bu
zamlar fuel surcharge adı altında belirtilir.. Günden güne değişen petrol varil fiyatları maalesef siz sayın
yolcularımıza zamlı olarak yansıtılmaktadır. Havalimanı vergisi adı altında sizlerden tahsil edilen fuel
surcharge adı altındaki fark tamamen havayollarına ödenen net rakamlardan ibarettir. Bu konuda Orange
Cruises’ın herhangi bir kazancı söz konusu değildir. Gemi şirketinin ve Havayolunun biletine gelecek vergi,
sigorta vb artışlar aynı oranda misafirlerimize yansıtılacaktır.
Tur esnasında gemi çalışanlarına ve rehberinize fiziksel şiddet ve hakaret eden misafirlerimizi gemi
kaptanı gemiden indirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yolcuya herhangi bir iade yapılmamaktadır.
Kara turları esnasında ve günlük turlarda rehberinizin sizlere bildirdiği saatler hareket saatidir.
Rehberlerimiz tüm misafirlerin hakkını eşit olarak gözetmek durumunda olduğundan buluşma saatine geç
gelen misafirler beklenmeden hareket edilecektir. Böyle bir durumda geç kalan misafirlerin gemiye
ulaşımı kendi sorumluluklarında olup herhangi bir iade yapılmayacaktır.
YAPACAĞINIZ SEYAHATİNİZDE GÜZEL ANILAR BİRİKTİRMENİZİ TEMENNİ EDERİZ.

