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Mavis, Drakula'yı lüks bir canavar gemisinde bir aile gezisiyle şaşırtıyor, böylece Drac da yaz tatilini herkes gibi otelin dışında geçirebiliyor. Canavar voleybol büyük ölçekli büfeler ve egzotik geziler, canavarlar büyük bir zaman seyir tüm off-ship eğlence memnun var. Ama beklenmedik drak geminin ilginç ama tehlikeli kaptan aşık olur.
Ailenizi, arkadaşlarınızı ve tomurcuklanan romantizminizi dengelemek en güçlü vampirler için bile çok fazla olabilir. Yıl - Ülke: (2018)USATur: Aile, Animasyon, KomediKategoriler: 1080p Film izle, Film İzle, Hd Film İzle, Seçme FilmlerIMDB Rating: 6.4IMDb Sayfa: www.imdb.com/title/tt5220122Page 2Mavis sürprizler Dracula lüks bir
canavar gemi aile yolculuğu ile, böylece Drac otel dışında herkes gibi yaz geçirebilirsiniz. Canavar voleybol büyük ölçekli büfeler ve egzotik geziler, canavarlar büyük bir zaman seyir tüm off-ship eğlence memnun var. Ama beklenmedik drak geminin ilginç ama tehlikeli kaptan aşık olur. Ailenizi, arkadaşlarınızı ve tomurcuklanan
romantizminizi dengelemek en güçlü vampirler için bile çok fazla olabilir. Yıl - Ülke: (2018)USATur: Aile, Animasyon, KomediKategoriler: 1080p Film izle, Film İzle, Film İzle, Hd Film İzle, Seçme FilmlerDB Rating: 6.4IMDb Sayfa: www.imdb.com/title/tt5220122Page 3Mavis sürprizler Dracula lüks bir canavar gemi aile yolculuğu ile, böylece
Drac otel dışında herkes gibi yaz geçirebilirsiniz. Canavar voleybol büyük ölçekli büfeler ve egzotik geziler, canavarlar büyük bir zaman seyir tüm off-ship eğlence memnun var. Ama beklenmedik drak geminin ilginç ama tehlikeli kaptan aşık olur. Ailenizi, arkadaşlarınızı ve tomurcuklanan romantizminizi dengelemek en güçlü vampirler için
bile çok fazla olabilir. Yıl - Ülke: (2018)USATur: Aile, Animasyon, KomediKategoriler: 1080p Film izle, Film İzle, Film İzle, Hd Film İzle, Seçme FilmlerDB Rating: 6.4IMDb Sayfa: www.imdb.com/title/tt5220122Page 4Mavis sürprizler Dracula lüks bir canavar gemi aile yolculuğu ile, böylece Drac otel dışında herkes gibi yaz geçirebilirsiniz.
Canavar voleybol büyük ölçekli büfeler ve egzotik geziler, canavarlar büyük bir zaman seyir tüm off-ship eğlence memnun var. Ama beklenmedik drak geminin ilginç ama tehlikeli kaptan aşık olur. Ailenizi, arkadaşlarınızı ve tomurcuklanan romantizminizi dengelemek en güçlü vampirler için bile çok fazla olabilir. Yıl - Ülke: (2018)USATur:
Aile, Animasyon, KomediKategoriler: 1080p Film izle, Film izle, Film İzle, Hd Film İzle, Seçme FilmlerDB Rating: 6.4IMDb Sayfa: www.imdb.com/title/tt5220122Page 5Mavis, Lüks Drac'ın da oteli dışındaki herkes gibi yazı geçirebilsin diye Drakula'yı gemisinde bir aile gezisiyle şaşırtıyor. Canavar voleybol büyük ölçekli büfeler ve egzotik
geziler, canavarlar büyük bir zaman seyir tüm off-ship eğlence memnun var. Ama beklenmedik drak geminin ilginç ama tehlikeli kaptan aşık olur. Ailenizi, arkadaşlarınızı ve tomurcuklanan romantizminizi dengelemek en güçlü vampirler için bile çok fazla olabilir. Yıl - Ülke: (2018)ABD: Aile, Animasyon, ComedyCategories: 1080p Film izle,
Film İzle, Film İzle, Hd Film İzle, Seçme FilmlerDB Rating: 6.4IMDb Sayfa: www.imdb.com/title/tt5220122 Oyuncular: Adam Sandler, Steve Buscemi, David Spade, Kevin James, Selena Gomez, Andy Samberg, Fran Drescher, Molly Shannon, C Lo Green, John Lovitz, Film Özeti: Count Dracula, ailelerinin uzak dünyanın rahat olduğu. Ama
Kont Drakula hakkında bilmeniz gereken bir şey daha var, çünkü Kont Dracula sadece Karanlığın Prensi değil, Aynı zamanda Mavis adındaki genç bir kızın aşırı koruyucu babası. Maceracı bir kişiliği olan Mavis heyecanını devam etmek isterken, babası Kont Dracula kızının cesaretini kırmak için özenle hazırlanmış, düşünceli ve şeytani
uydurma bir hikaye anlatır. Kızını korumak için Transilvanya Oteli'ni açan ve Frankenstein ve yengesi Mumya Adam, Görünmez Adam gibi bir grup canavar için huzur ve güven içinde yaşayan Kont Dracula'nın hayatı; Normal bir insan otele gelir ve kızı Mavis'e ilgi gösterir baş aşağı... Kont Dracula'nın sahibi olduğu Transilvanya Oteli'ne
hoş geldiniz. Ama Kont Drakula hakkında bilmeniz gereken bir şey daha var, çünkü Kont Dracula sadece Karanlığın Prensi değil, Aynı zamanda Mavis adındaki genç bir kızın aşırı koruyucu babası. Maceracı bir kişiliği olan Mavis heyecanını devam etmek isterken, babası Kont Dracula kızının cesaretini kırmak için özenle hazırlanmış,
düşünceli ve şeytani uydurma bir hikaye anlatır. Kızını korumak için Transilvanya Oteli'ni açan ve Frankenstein ve yengesi Mumya Adam, Görünmez Adam gibi bir grup canavar için huzur ve güven içinde yaşayan Kont Dracula'nın hayatı; Normal bir adam otele gelip kızı Mavis'le ilgilendiğinde üzülür. Yıl - Ülke: (2012)USATur: Aile,
Animasyon, ComedyCategories: FilmsIMDB Rating: 7.1IMDb Sayfa: www.imdb.com/title/tt0837562Page 2Count Dracula'nın sahibi olduğu, canavarların ve ailelerinin insan dünyasından rahatça yaşadığı Transilvanya Oteli'ne hoş geldiniz. Ama Kont Drakula hakkında bilmeniz gereken bir şey daha var, çünkü Kont Drakula sadece
Karanlığın Prensi değil, aynı zamanda Karanlığın Prensi. Maceracı bir kişiliğe sahip olan Maviş adlı genç bir kızın aşırı koruyucu babası dır ve bu heyecanı devam ettirir, babası Kont Dracula ise kızının cesaretini kırmak için özenle hazırlanmış, düşünceli, şeytani uydurma bir hikaye anlatır. Kızını korumak için Transilvanya Oteli'ni açan ve
Frankenstein ve yengesi Mumya Adam, Görünmez Adam gibi bir grup canavar için huzur ve güven içinde yaşayan Kont Dracula'nın hayatı; Normal bir adam otele gelip kızı Mavis'le ilgilendiğinde üzülür. Yıl - Ülke: (2012)USATur: Aile, Animasyon, KomediKategoriler: MoviesIMDB Rating: 7.1IMDb Sayfa: www.imdb.com/title/tt0837562
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