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Bahar Akıncı le Fas Turu
07.11.2018'den t baren kalkışlı

997,00 EUR
5.389,68 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
1 Akşam Yemeği Dahil
Setur Select
Türkçe Rehberli

1.Gün İstanbul - Kazablanka
Kazablanka’ya varışımıza st naden b zler bekleyen özel aracımız le Kazablanka şeh r turumuza
başlıyoruz. Yapacağımız panoram k şeh r turunda Muhammed V Meydanı, dünyanın en büyük cam s olan
Hassan II Cam göreceğ m z yerler arasındadır. Turumuz sonrasında otel m ze yerleş yoruz. Gecelemem z
Kazablanka’dak otel m zde.

2.Gün Kazablanka - Marakeş
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrası check-out şlemler m z gerçekleşt r yor ve Marakeş’e doğru yola
çıkıyoruz. Yaklaşık 3 saat sürecek yolculuğumuzun ardından Marakeş’e varıyoruz. Varışımıza st naden
panoram k şeh r turumuzu gerçekleşt r yoruz. Gerçekleşt receğ m z panoram k şeh r turumuzda; dar
sokakları le s zler yüzyıllar önces ne götürecek olan Med na, uzun yıllar şehr yönetm ş olan Ba
Ahmed’ n sarayı olan Bah a Sarayı, 800 yıllık Moresk m mar s n n en güzel örnekler nden olan Koutoub a
M nares , Marakeş’ n Kapalı Çarşı’sı “Souk” ve Afr ka kıtasının en hareketl , “Muc zeler Avlusu” olarak
adlandırılan şeh r meydanı Jma El Fna göreceğ m z yerler arasındadır. Gez m z sonrasında otel m ze
yerleş yoruz. Akşam d leyen m saf rler m z rehber m z tarafından ekstra olarak düzenlenecek Chez Al
Geces Turu’na katılab l rler. Gecelemem z Marakeş’tek otel m zde. Ekstra | Chez Al Geces Turu: 50 EUR
Akşam folklor ve Berber atlarıyla yapılan dünyaca ün kazanmış Chez Al Geces turumuzu
gerçekleşt receğ z. Akşam yemeğ m z göster ler zleyerek alıyoruz. B n B r Gece Masalları’nı andıran
andıran dekorasyonu le Al ’n n Sarayı; müz syenler, şarkıcılar, akrobatlar ve süvar ler t p k Fas çadırları
altında, masalsı b r akşam yemeğ sunmaktadır. Bu key fl akşam yemeğ m z sonrasında otel m ze
dönüyoruz. Gecelemem z Marakeş’tek otel m zde.

3.Gün Marakeş
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrası C chaoua üzer nden Atlas Okyanusu kıyısında yer alan esk
Portek z şehr olan Essao ra’ya doğru yola çıkıyoruz. UNESCO tarafından “Dünya M rası” olarak lan ed len
ve Fas’ın en çok tur st çeken yerler nden b r olan şeh r, uçsuz bucaksız Atlas Okyanusu kıyısında b r
balıkçı l manıdır. Sanat ve kültürün ç çe geçt ğ bu şeh rde Kale’y ve Balıkçı L manı’nı gezd kten sonra
Esk Roma kent ler nden uyarlanarak nşa ed len Med na’yı keşfed yoruz. Med na’nın gezmeye
doyamayacağımız daracık lab rent sokakları, bembeyaz evler , mav ye boyanmış kapı ve pencereler
b rçok Avrupa’lı ressam, şa r ve yazara lham kaynağı olmuştur. Orson Wells, J my Hendr x g b bohem
hayatı seçen sanatçılar şehr n tar h Med nası’nda yaşamışlardır. 18. Yüzyıl’da Fransız b r m mar
tarafından yapılmış olan tar h surlardan Atlas Okyanusu’nun köpüklü dalgalarını Lad es & Gentlemen
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f lm ndek g b seyredeb l rs n z. Şehr n k l mler, yöreye has ağaç ş eşyalar, der şlemeler, rengarenk
tablolar le süslü tar h çarşısındak dükkanlarda alışver ş yapab l rs n z. Turumuz sonrasında otel m ze
dönüyoruz. Gecelemem z Marakeş’tek otel m zde.

4.Gün Marakeş
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrası Atlas Dağları Turu’muz ç n yola çıkıyoruz. 4x4 Jeep’ler le
Güney’ n hayranlık uyandıran doğasını, b tk örtüsünü ve Atlas Dağları’nı tanıtmak ç n hazırladığımız
eğlencel b r gez s zler beklemekted r. Muhteşem manzaralı p stlerden geçt ğ m z bu yolculuk sırasında
T z ntes Yolu’nu tak ben K k Platosu’na ulaşıyorz. B tk örtüsü, coğraf yapı, karlarla örtülü z rveler gün
boyu har ka fotoğraflar sunuyor. Çocuk sah b olamayan kadınların yüzyıllardır z yaret ederek derman
bulmaya çalıştıkları Mulay Brah m, T fru n ve Taddart köyler nde molalar vererek Lalla Takerkust Baraj
Gölü Kıyısı’nda öğle yemeğ m z alıyoruz. Öğle yemeğ nden sonra Marakeş’e dönüyoruz. Arzu eden
m saf rler m z Marakeş Çarşısı’nın dar sokaklarını gezeb l r veya oteller nde d nleneb l rler. Gecelemem z
Marakeş’tek otel m zde.

5.Gün Marakeş - Kazablanka - İstanbul
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrası check-out şlemler m z gerçekleşt r yor ve Kazablanka
Haval manı’na doğru yola çıkıyoruz. İstanbul’a uçuyoruz. Varışımıza st naden turumuzun sonu.

Setur Select
Bu bir Setur Select turudur.
Setur Select (http://www.seturselect.com)

Otel B lg ler
Kazablanka : 4* Imperial & Spa veya benzeri
Marakeş : 4* Bab Hotel veya benzeri

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları tarifeli seferi ile ekonomi sınıfı gidiş dönüş uçak bileti
Kazablanka’da 1 gece, Marakeş’te 3 gece olmak üzere belirilen ve benzeri 4* otellerde
oda-kahvaltı konaklamalar
Alan transferleri
Kazablanka şehir turu
Marakeş şehir turu
Essaouira Turu
Atlas Dağları Turu – Öğle yemekli
Türkçe rehberlik hizmeti
Programda belirtilen tüm transferler
Seyahat sigortası (Tur'un iptali durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışıdır)
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F yata Dah l Olmayan H zmetler
Yurtdışı çıkış fonu
Ekstra turlar
Kişisel harcamalar

Öneml Notlar
Turun gerçekleşmesi için minimum 15 kişi katılım sağlanması gerekmektedir.
Ekstra turlar minimum 20 kişinin katılması halinde gerçekleştirilecektir.
Seyahatte kişisel harcamalarınız için yanınıza euro bulundurmanız gerekmektedir.
15 TL yurt dışı çıkış pulu fiyatlarımıza dahil değildir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu
değildir.
3.kişi yatağı açılır kapanır yataktır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Bagaj hakları havayolu tarafından belirlenmektedir.
Acentamızın bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj
taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.

Kazablanka(1)-Marakeş(3) 07-11 Kasım / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
07.11.2018
11.11.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

997,00 EUR

997,00 EUR

1.197,00 EUR
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