FAS TURU 4 GECE 5 GÜN
1.GÜN İSTANBUL / KASABLANCA / RABAT / MEKNES / FES
Acentamız Kontuarı önünde buluşma.ve Kasablanka’ya hareket. V. Muhammed havalimanına varışımıza istinaden Türk
rehberimiz tarafından karşılanma ve Rabat’a hareket. Varışta alacağımız kahvaltı (dahil) sonrası; Panoramik Şehir turu,
(Mechoire de rabat ) Kraliyet Saray Kompleksi, II. Hasan kulesi, Muhammet V Türbesini, Şehir surlarını, Kasbah Oudaia Kalesi ve
eski Şehir göreceğimiz yerler arasındadır. Rabat Şehir turu ardından Meknes’e hareket ediyoruz. .17.Yüzyıl'da Molla İsmail
tarafından kurulan ve UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'nde yer alan Meknez’e varış. Şehri çevreleyen 40 km lik surların
içerisinde bulunan; 17.yy sulama havuzu Agdal, Fas’ın en güzel şehir kapısı Bab Mansour, Molla İsmail Türbesi ziyareti ve El
Hedim meydanı gezildikten sonra Fes Şehri'ne hareket. Akşam yemeği ve konaklama Fes’teki otelimizde.
Volubilis Hotel 4* veya Dar Bensouda 4*

2. GÜN FES ŞEHİR TURU / KASABLANKA
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan ve Fas'ın dini ve
kültürel başkenti olan FES Şehir turumuzda; 14.Yüzyılda yapılan Al Attarine Medresesi, 9.Yüzyılda kurulmuş Karaounie
üniversitesi, Yahudi Mahallesi, Güney Burcu, Nejarine Meydanı ve Çeşmesi, Fas’a özel takıların, bakır ve süs eşyalarının
satıldığı, zanaatkârlar çarsısı gezilecek, Fes Irmağı yakınlarında kurulmuş olup bugün aynı arkaik tekniklerle derilerin işlendiği
tarihi meydan görülecek, panoramik Medina (Eski Şehir) turu sonrası Kazablanka’ya hareket. Şehir turumuzda görülecek yerler;
Anfa & Ain Diab, Muhammed V Meydanı, Birleşmiş Milletler Meydanı, 1986-1993 yılları arasında yaptırılan Hassan II camii
Dünyanın en büyük ilk üç camisi içindedir. 20.000 metrekare alana kurulu yapı günün en etkileyici gezisi olacaktır, Panoramik
Şehir Turu sonrası Otelimize varış akşam yemeği ve konaklama.
Oum Palace Hotel 4* veya Imperial Hotel 4*

3. GÜN MARAKEŞ ŞEHİR TURU
Sabah kahvaltısının ardından Marakeş’e hareket. Varışımıza müteakip şehir turumuza başlıyoruz, anıtsal Koutoubia Camii, Fas
işi mozaik ve ahşap süslemelerle bezeli Bahia Sarayı, Saadian Türbeleri ve zeytin ağaçlarıyla çevrili Menara Bahçeleri
görülecek yerler arasındadır. Geleneksel dev bir labirenti andıran Marakeş çarşısının tüm geleneksel köşelerini keşfedeceksiniz.
Bu gezi esnasında kumaşçılar, demirciler, deri dabakhaneleri, ahşap ustaları gibi ülkede mevcut nice el sanatlarının tüm
örnekleri ile karşılaşacaksınız. Öğle yemeğinden sonra (serbest). Günümüz, Afrika`daki en hareketli şehir meydanı Jamaa El
Fna Meydanı ile sonlanacak. Gerçek bir "mucizeler avlusu" diye adlandırabileceğimiz bu meydan UNESCO Milli Miraslar
listesinde mevcut ender meydanlardan birisidir. Meddahlar, yılan oynatacıları, dövmeciler, Hokkabaz ve cambazların gösterileri
ile şenlenen Jamaa El Fna için kısaca "açık hava tiyatrosu" diyebiliriz. Geceleme Marakeş`deki otelimizde.
El Andalous Hotel Marrakech 4* veya Ryad Mogador Opera 4*

4. GÜN MARAKEŞ - ESSAOUIRA – MARAKEŞ
Sabah kahvaltısının ardından Essaouira’ya hareket. Bu turumuzda Atlas Okyanusu kıyısında yer alan bu küçük balıkçı şehri Fas
in en romantik mekanıdır. Bizlere birazda eski Bodrum’u hatırlatan Essaouira Orson Welles gibi birçok sanatçıya ilham kaynağı
olmuştur. Eski bir Portekiz limani olan şehir Arap hâkimiyeti sırasında kale ve tarihi limanını koruduğu gibi Hıristiyan
Portekizliler ve Musevi nüfusa katılan Müslümanlarla tam bir kozmopolit yapıya bürünmüştür. Birbirini dik açılarla kesen
sokak ve caddelerden oluşan medinası dönem şehirciliği için bir örnektir. Kilometrelerce uzunluktaki kum plaj her sene
uluslararası dalga sörfü yarışmalarına ev sahipliği yapar. Yol boyu doğal güzellikleri izleyerek ulaşacağımız şehirde kale,
Medina, çarşı, liman gibi önemli ve değişik alanları ziyaret edecek öğle yemeği ve alışverişler için limanda serbest zaman ve
belirtilen saatte toplanma Marakeş`e dönüş akşam yemeği ve konaklama.

5. GÜN MARAKEŞ - KAZABLANKA – İSTANBUL

Sabah kahvaltısının ardından Kasablanka’ya hareket ediyoruz, Yaklaşık 3-3,5 saat sürecek keyifli yolculuğumuzun ardından
Kasablanka havalimanına varış. Bagaj ve bilet işlemlerinden sonra İstanbul’a hareket. 4,5 saatlik uçuş sonrası İstanbul'a varış.
Keyifli turumuzun sonu.
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER:
İstanbul>Kasablanka- Kasablanka>İstanbul Ekonomik sınıf Uçak bileti

Programda belirtilen tüm çevre gezileri
Gezi boyunca kullanılacak ulaşım araçları
Türkçe Rehberlik Hizmeti
4* Otelde 4 Gece yarım pansiyon konaklama
Tüm transferler, havalimanı, terminal vergileri
5 kahvaltı ve 4 akşam yemeği
Programda adı geçen ören yerlerin girişleri
Otel, restoran ve Bagaj taşıyıcı bahşişleri
10 Kg El Bagajı Hakkı (Küçük Boy Kabin Bagajı)
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:

Tüm Öğle yemekleri
Yurtdışı Çıkış Harcı 50 TL
Yemeklerde alınan içecekler
Bahşişler
Kişisel Harcamalar
İsteğe Bağlı Chez Ali Show 65 €
Ücrete Dahil olarak belirtilmeyen tüm harcamalar
İsteğe Bağlı 15 Kg Ambar Bagajı (Gidiş-Dönüş 65€)

Çok Önemli Notlar;:
1) Tur programında ki oteller tahmini otel listesidir. Bölge müsaitliğine göre aynı standartlarda başka otellerde kalınabilir. Kesin
otel bilgisini turdan 48 saat önce acentamızdan öğrenebilirsiniz.
2) Turlarda kullanılan otel veya restoranlar da alkol servisi olabilir. Bölge şartlarının uygunluğuna göre firmamız mümkün
olduğunca alkolsüz mekanlar kullanmaya dikkat etmektedir. Fakat özellikle Avrupa koşullarında otel ve restoranlar alkollüdür.
3) Üç kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilmektedir. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup, 3. yatak standart
yataktan daha küçük açılır kapanır yatak olabilir. 3 Kişilik odada kalmak isteyen misafirler bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
4) Çocuk indirimleri sadece 2 yetişkin yanında konaklayan çocuklar için geçerlidir.
5) Vizeli tura katılacak misafirlerimize iptal iade koşullarımızı okuyup vizelerinin yetişeceği tura kayıt yaptırmalarını tavsiye
ederiz. Avrupa Turlarında tura 2 ay öncesinden kayıt yaptırmanızı ve vize işlemlerinizi tura 1 ay kala tamamlamanızı tavsiye
ederiz. Vizeden kaynaklanacak olası bir aksaklıkta şirketimizin iptal iade koşullarımız geçerlidir.
6) Şirketimiz aracılığıyla alınan vizelerde şirketimizin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sadece evrak temini, düzeni, teslimi ile ilgili
sizlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Vizenizin çıkmaması durumunda vize için ödenen ücretin iadesi yoktur. Tur için
ödenen ücretin iadesi için iptal iade koşulları geçerlidir.
7) Her turda yanınıza mutlaka terlik ve seccade almayı unutmayınız. Seyahat ettiğiniz bölge koşullarına göre her vakitte cami
yada mescid imkanımız bulunmamaktadır. Rehberimiz namaz kılabileceğiniz yer konusunda sizleri yönlendirecektir.
8) Rehberimiz acentamızın onayı ile programda değişiklik yapma ve hava durumuna ve/veya mücbir sebebe bağlı olarak gezi
noktalarında bulunan bazı yerleri iptal etme hakkına sahiptir. Turumuza katılan tüm misafirlerimiz bunu kabul etmiş sayılır.
9) Tüketicinin veya Acentanın turu iptal etmesi vb. gibi durumlarda; Ücret iadesi misafirin ödediği para birimi üzerinden ve
ödediği şekilde iade edilir. (Kredi kartı TL ödeme ise karta TL iade. Döviz ödeme ise döviz iade.)
10) Havayolu şirketlerinde protokol anlaşması gereği sıralı uçuş kuralı bulunmaktadır. Tüketicinin herhangi bir uçuş bacağını
kaçırması durumunda, geri kalan tüm uçuş bacakları iptal olur. Hiçbir şekilde iptal/iade veya değişiklik yapılamaz.
11) Turlarımızda oluşabilecek uçak saati değişikliği veya bağlantı uçuşların da yaşanacak gecikmeler nedeniyle misafirlerimizin
münferit olarak iç hat uçuşu almamalarını önemle rica ederiz. Şirketimiz tarafından yapılan bağlantılı iç hat uçuşu bir sonraki
yurtdışı uçuşunu da kapsamaktadır. İç hatta oluşabilecek gecikme vs durumunda bir sonraki dış hat uçuşuna ücretsiz bilet
düzenlenmektedir.
Mutlaka Okuyunuz
Turumuzla İlgili Önemli Notlar;:
Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız düşünülemez.
İsrail vizesi olan pasaportlar ile ülkeye giriş yapılamamaktadır.
Gezimiz, minimum 12 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, son iptal bildirim tarihi
gezi hareket tarihinden 5 gün öncesidir ve acenteniz tarafından iletilecektir. Yurt dışı turlarımızda %35 ön ödeme ile
rezervasyon alınabilmektedir.
Acentamız, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü ne tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda
rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler değişebilir. Acentamız, bu değişiklikleri en kısa sürede
bildirmekle yükümlüdür. Yolcu saat değişme riskini kabul ederek geziyi satın almıştır. 0-2 yaş arası çocuklar alan vergisi ve
alan hizmetleri bedeli ödemezler.
Tur programında ki oteller tahmini otel listesidir. Bölge müsaitliğine göre aynı standartlarda başka otellerde kalınabilir.3 kişilik
odalar, otellerin müsaitliğine göre verilmektedir. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup, 3. yatak standart yataktan
küçüktür. Çocuk indirimleri sadece 2 yetişkin yanında konaklayan çocuklar için geçerlidir. Otellerde sunulan kontinental

kahvaltı tereyağı, reçel veya bal, ekmek, çay veya kahve ile meyve suyundan oluşmaktadır. Grup kahvaltıları ayrı bir salonda
servis edilebilir.
Türkiye çıkışlı uçakların genelinde valiz ağırlığı 20 Kg.’dır. Bu ağırlık uçak firması ve gidilecek ülkeye göre değişiklik
gösterebilir. Gidilen ülkelerdeki iç hat uçuşlarında bu ağırlık 15 Kg’a düşebilmektedir. Fazla bagaj ağırlık / fiyat kuralları
havayolları tarafından belirlenmekte olup, Acentamız’ın sorumluluğunda değildir.
Turların günleri müze ve ören yerlerinin kapalı olma durumunda, gidilen bölgedeki oluşabilecek olağanüstü hal veya hava
koşulları sebebiyle günleri değiştirilebilir.
Turlarımızda yer alan iç hat uçuşlarının saatleri değişebilir. Final saat ve havayolu bilgisi turdan 48 saat önce teyit edilmelidir.
Ara uçuş saatlerine göre programın içeriğinde değişiklik yapılabilir.
Vize ile ilgili önemli notlar;:
T.C vatandaşları için vize uygulaması yoktur. Geziye katılabilmek için seyahat bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli pasaport
yeterlidir. Pasaport geçerlilik süresini kontrol etmek misafirlerimizin sorumluluğundadır. Pasaport süresi bitmiş veya 6 aydan az
kalmış yolcularımızın tura katılamaması veya ülkeye giriş yapamaması durumunda acentamız sorumlu tutulamaz. Pasaport
polisinin sizi ülkeye sokmama yetkisi vardır. Bu durumdan Acentamız sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir.

T.C. yeşil pasaportu ile seyahat edecek misafirlerimizin, eğer pasaportlarının alınış tarihi 10 yıldan eski ise; pasaportlarını
yenilemeleri gereklidir. Aksi halde gidecekleri ülkeye kabul edilmeyebilirler ve/veya Türkiye'den havayolu firması tarafından
uçuşları gerçekleştirilmeyebilir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.
Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribat(lar)a uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret edilecek ülke sınır kapısında
gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına ; anılan pasaportların yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke
ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir.

