MSC Cruises, İlk Kez Türkiye’den Mürettebat Operasyonu Yapıyor
Önümüzdeki günlerde İtalya’dan sefere çıkacak olan MSC Cruises’ın MSC Seaview kruvaziyer
gemisi, 60’a yakın ülkeden 700 personelini almak için Türkiye’ye geldi. Marmaris Limanı’na
yanaşan geminin 700 kişilik mürettebatı aldıktan sonra Marmaris’ten ayrılacağı bildirildi.
Pandemiden dolayı uzun zamandır yapılamayan kruvaziyer seferleri yavaş yavaş normale dönüyor.
MSC Seaview isimli kruvaziyer gemisi de önümüzdeki günlerde İtalya’dan demir alarak sefere çıkacak.
Bu kapsamda sefer öncesi Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen geminin Marmaris Limanı’na yanaştığı
öğrenildi.
MSC Cruises’ın ilk kez Türkiye’den bu şekilde mürettebat transfer operasyonu yapacağı kaydedilirken
geminin buradan mürettebatını aldıktan sonra İtalya’ya dönerek yolcularını da alıp belirlenen plan
dahilinde rotasına devam edeceği bildirildi.
Filipinler, Hindistan, Madagaskar başta olmak üzere 60’a yakın ülkeden Türkiye’ye gelen 700
mürettebatın gemiye Marmaris Limanı’ndan transferinin yapılacağı kaydedildi.
Geminin mürettebatını Türkiye’den almasının nedeninin pandemiden dolayı Türkiye’de işlemlerin daha
kolay olması ve ulaşım bakımından da Türkiye’nin ortak nokta belirlenmesi olarak ifade edildi. Bu
operasyonun Türkiye’ye net 500 bin ABD Doları gelir sağlaması bekleniyor.
Geminin 14 Haziran’da Türkiye’den ayrılarak İtalya’dan planlanan seferlerine başlayacağı belirtildi.
MSC Seaview isimli kruvaziyer gemisi, 2018 yılında İtalya merkezli gemi inşa şirketi Fincantieri
Tersanesi tarafından MSC Cruises için inşa edilmişti.
323 metre uzunluğunda, 44 metre genişliğindeki gemi, İtalya’da inşa edilen en büyük ve teknolojik
açıdan en gelişmiş gemi olma özelliği taşıyor.
MSC Seaview, uluslararası çevre standartlarına uygun olup gemide egzoz gazı temizleme sistemi,
gelişmiş atık su arıtımı, makinedeki yağ tahliyesinin önlenmesi için sistemler, balast su arıtma sistemi
ve geminin çevresel yönetim planı yer alıyor.
Panoramik cam asansörü, deniz seviyesine yakın gemiyi 360 derece dolaşan cam yürüyüş yolları ve
diğer gemilere nazaran arttırılmış açık alan kapasitesi de gemiyi öne çıkaran diğer özellikleri arasında
gösteriliyor.
5 bin 119 yolcu kapasitesine sahip gemi ayrıca, 17 adet bar ve lounge alanı, 11 adet eşsiz yemek
alanına da sahip. İnteraktif aquaparkında yer alan 4 kaydırağı ve 120 metre uzunluğundaki zipline
macera parkuru ile de eşsiz bir kruvaziyer deneyimi sunuyor.

