TÜRK HAVAYOLLARI İLE FAS ENDÜLÜS TURU (7 Gece 8 Gün)
4* Otellerde Yarım Pansiyon Konaklama
TÜRK HAVAYOLLARI İLE İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN TARİFELİ UÇUŞ
CORDOBA / SEVİLLA / GRANADA / TANCA / KAZABLANKA / FES / MEKNES / RABAT / MARAKEŞ
1. Gün: İSTANBUL - KAZABLANKA – MARAKEŞ
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde 09.20’de buluşma. Bagaj ve bilet işlemlerinden
sonra THY’nin tarifeli seferi ile 11.20'de Kazablanka’ya uçuş. 14.10'de Kazablanka varış.
Rehberimiz tarafından karşılanma ve Kazablanka şehir turu. Turumuzda; Anfa&AinDiab,
Muhammed V Meydanı, Birleşmiş Milletler Meydanı ve Hassan II Camisinin görülmesi Habous,
Kraliyet sarayı. Kazablanka şehir turundan sonra Marakeş’e hareket ediyoruz, yaklaşık 3 saatlik
yolculuk sonrası, otele varış akşam yemeği sonrası Jamaa El Fena Meydanı, Afrika’daki en
hareketli meydan. Meddahlar, yılan oynatıcıları, dövmeciler, hokkabaz ve cambazların
gösterileriyle şenlenen bu alan, Marakeş’lilerin buluşma alanıdır Konaklama otelimizde.
2. Gün: MARAKEŞ - MEKNES
Kahvaltı sonrası, tam günlük Marakeş şehir turu. Menara Bahçeleri, İspanoMoresk mimarisinin
800 yıllık örneği Koutoubia Minaresi, Saadien Anıt Mezarları ve 19. yüzyılda şehri idare eden paşa
tarafından inşa ettirilmiş Bahia Sarayı gezilecek mekânlar arasındadır. Öğle yemeği ve alış veriş
için serbest zaman. Geleneksel dev bir labirenti andıran çarşıda el sanatlarının tüm örneklerini
bulmak mümkündür. Ardından Meknes şehrine hareket otele transfer ve konaklama otelimizde.
3. Gün: MEKNES - FES
Otelde alınan kahvaltı sonrası 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 BabMansour, Molla
İsmail Türbesi ziyareti ve El Hedim meydanı gezildikten sonra Fes Şehri'ne hareketUNESCO 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 akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
4. Gün: FEZ - ŞAFŞAVAN
Otelde alınan kahvaltı sonrası Mavi Şehir olarak da bilinen Şafşavan'a hareket ediyoruz. Yaklaşık
4,5 saatlik bir yolculuk sonrasında şehre varacağız. Gök mavisine boyalı evleri ile nam salmış olan
şehirdeki panoramik gezilerimiz sırasında, Kasbah, Medina, V. Muhammed Meydanı,
JemaaBouzafar Camii kalıntılarının yer aldığı tepede son bulacak. Serbest zaman sonrası
otelimize transfer oluyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. *** Turun akışına göre
akşam yemeği yerel restoranda da alınabilir.
5. Gün: ŞAFŞAVAN – RABAT - KAZABLANKA
Otelden erken çıkış sonrası Rabat şehrine hareket ediyoruz. Panoramik Şehir turu, (Mechoire
de rabat ) Kraliyet Saray Kompleksi, II. Hasan kulesi, Muhammet V Türbesini, Şehir surlarını,
KasbahOudaia Kalesi ve eski Şehir göreceğimiz yerler arasındadır. Ardından Kazablanka’ya
hareket havalimanına transfer oluyoruz. Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile 16.40’da İstanbul
şehrine uçuş ve varışla turumuz sona eriyor.

İSPANYA KISMINA DEVAM EDECEK YOLCULARIMIZ İÇİN
5. Gün: ŞAFŞAVAN – TANCA – CEBELITARIK – TARIFA- SEVILLIA
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası ispanya feribotu için limana hareket. Cebeli Tarık
boğazından feribot ile geçerek Tarifa’ya ulaşıyoruz. Tarık Bin Ziyad’ın İspanya kıyılarına ulaştıktan
sonra gemileri yaktığı bölgeye varıyoruz. İslam ordusunun ayak bastığı, fethettiği ve birbirinden
güzel eserler bıraktığı bu toprakları keşfe başlıyoruz. İlk olarak rotamızı Endülüs bölgesinin en
gelişmiş ve en güzel şehirlerinden biri olan Sevilla’ya çeviriyoruz. Yaklaşık 3 saatlik keyifli bir
yolculukla Sevilla Şehir turumuzda Plaza de Espanya, Maria Luisa Parkı, Sevilla Ulu Cami iken
kiliseye çevrilerek yüzyıllar boyu süren ilavelerle bugün İspanya'nın en büyük katedrali haline
gelen, avlu müştemilatı ise hala ayakta olan Sevilla Katedrali'ni ve caminin minaresi iken çan
kulesi yapılan Giralda minaresi göreceğimiz yerler arasında. Akşam yemeği ve konaklama
otelimizde
6. Gün: SEVILLIA – CORDOBA – GRANADA
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltıdan sonra eski Endülüs başkenti olan Cordoba'ya doğru
hareket ediyoruz. Cordoba’ya varışımızın ardından Roma köprüsü, Vadi Elkebir (Guadalkavir)
ırmağının görülmesi ve Roma kapısından Cordoba eski şehre giriş. Emevilerden geriye kalan 850
sütunlu İslam Mimarisinin ana eserlerinden biri olan ancak Endülüs'ün düşmesinden sonra bir
bölümü katedrale çevrilen ama hala ihtişamını koruyan Kurtuba Ulu Camii, Musevi mahallesi ve
Endülüs Mimarisi ile inşa edilen Cordoba Sinegogu Eski Cordoba sokaklarında meşhur Endülüslü
amirlere ait heykeller, Şehir surlarından günümüze ulaşan kısımları gördükten sonra Vadi Elkebir
ırmağı kenarında bulunan eski kütüphaneler sonrası Granada’ya hareket. Otele varış akşam
yemeği ve konaklama
7. Gün: GRANADA - MADRİD
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltıdan sonra otelimizden hareket. 1323 yılında temelleri atılmış
Arap mimarisinin ulaşabileceği yüksek noktalardan biri olarak gösterilen Medeniyetin beşiği
Elhamra Sarayının ziyaret edilmesi. El Hambra Saray içinde bulunan Cennet Bahçeleri gezisi, eski
Granada sokakları Fas çarşıları Endülüs’den geriye kalan Kervansaray, Katedral, Tarihi dokusunu
günümüze kadar korumuş El Beyzin mahallesi, göreceğimiz yerler arasında. Ögleden sonra alış
veriş için serbest zaman. Belirtilen saatte toplanma Aksam yemeği ve konaklama otelimizde.
8. Gün: MADRİD - İSTANBUL
Otelden erken çıkış yapacağımız şehir turunda: 136 bina ve avluya açılan 437 balkon ile boğa
güreşleri ve engizisyonun mahkemelerinin verdiği cezaların izlendiği Plaza Mayor (Büyük
Meydan), kentin; kültürel, siyasi ve sosyal hayatının merkezi Puerta del Sol, Kraliyet Sarayı’nın
halka sesleniş yeri olan Plaza de Orient, Şehrin zengin silüetinin kanıtı olarak yapılmış Alcala
Kapısı, Art Deco, Neo-Klasik, Mudejar stili mimariyle tasarlanmış binalar ile çevrelenmiş şehrin
Kalbi GranVia Caddesi, Colon, Cibeles Meydanı Ve Çeşmesi ile Cervantes Anıtı görülecek yerler
arasındadır. Turumuzun ardından havalimanına transfer oluyoruz Pegasus Hava Yolları tarifeli
seferi ile 14.50’de İstanbul’a uçuş ve varışla turumuz sona eriyor.
***** Sadece Fas Turuna katılan yolcularımız için Gidiş & Dönüş uçak biletleri Türk Hava Yolları
İspanya kısmından dönen yolcular için gidiş uçağı Thy dönüş uçağı Pegasus’dur.****

