
1.gün - İstanbul - Kazablanka - Rabat
Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor.  Atatürk havaalanı Dış Hatlar Gidiş
Terminalinde buluşup, check-in işlemlerinin yapılmasının ardından Türk Hava Yolları tarifeli uçuşu ile
dünyanın en çok bilinen ve en çok izlenen filmlerinden birine de adını vermiş Kazablanka’ya hareket
ediyoruz. Yaklaşık 5 saat süren bir yolcuğun ardından Kazablanka’ya varıyoruz. Bizi bekleyen özel
aracımız ile Rabat’a hareket ediyoruz. Bugün öğle yemeğimizi kumanya olarak alacağız. Rabat’a varışta
yapacağımız şehir turunda Kraliyet Sarayı, 19. yüzyılın sonlarında bölgeye gelen Avrupalılar tarafından Fas
Musevilerine yeni sosyal ve ekonomik imkânlar verilmesi amacıyla kurulan Yahudi Mahallesi Mellah,
Hassan Kulesi ve Oudayas’ı ziyaret ediyoruz. Turun ardından otelimize transfer. Akşam yemeği ve
konaklama otelimizde.

2.gün - Rabat - Meknes - Şafşavan
Kahvaltının ardından UNESCO  Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Meknes’e hareket ediyoruz. Gezimizi
gerçekleştirip öğlen yemeğimizi alıyoruz. Ardından  Mavi Şehir olarak da bilinen Chefchaouen’a hareket
ediyoruz.  Gök mavisine boyalı evleri ile nam salmış olan şehirde panoramik gezimizde Kasbah, Medina,
V. Muhammed Meydanı’nı görüp, gezimizi Jemaa Bouzafar Camii kalıntılarının yer aldığı tepede
sonlandırıyoruz. Serbest zaman sonrası otelimize transfer oluyoruz. Akşam yemeği ve konaklama
otelimizde.

3.gün - Şafşavan - Volubilis - Fez
Kahvaltının ardından ilk durağımız Roma döneminden kalma bir şehir olan Volubilis. Günümüze dek
muhafaza edilmiş mozaikleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Volubilis gezimizi yapıyoruz.
 Sonrasında yolculuğumuz Fez’e doğru devam ederken, yol üzerinde Bab Mansour’da (Mansur Kapısı)
mola veriyoruz. Fez’e varışımızı takiben öğle yemeğimizi yerel bir restoranda alıyoruz. Ardından dünyanın
hala eğitimine devam eden en eski üniversitesi olan Al-Karaouine Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan Fez
şehri gezimize başlıyoruz. İlk durağımız UNESCO  Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Fez El-Bali yani Eski
Fez. Sonrasında hala geleneksel yöntemler ile boyacılar ve deri tabaklayan esnaflar ile Endülüs bölgesi
ile gezimize devam ediyoruz.  Yahudi Mahallesi ve Kraliyet Sarayı gezileri ile günümüzü
tamamlıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

4.gün - Fez - Kazablanka - Marakeş
Kahvaltının ardından özel otobüsümüz ile imparatorluk şehri Fez’i ardımızda bırakıyor ve Kazablanka’ya
hareket ediyoruz. Varışta dış kesimleri ve dünyanın en büyük yedinci camii olan Hassan II Cami’sini
geziyoruz. Öğle yemeğinin ardından Marakeş’e hareket ediyoruz. Akşam yemeği ve konaklama
otelimizde.

5.gün - Marakeş
Kahvaltının ardından Marakeş’in en sakin kesimi olan Menara ile turumuza başlıyoruz. Büyüleyici bahçeler
ile çevrili Menara, arkada durgun sular ve kar kaplı zirveleri ile muhteşem bir görsel şölen sunan Atlas
Dağları ile çok güzel enstantaneler veriyor. Menara’nın ardından imparatorluk kentlerinin arasında belki
de en bilineni Marakeş’i keşfetmeye başlıyoruz. İlk geziler bizleri Marakeş’i hak ettiği üne kavuşturan ve
geçmişin hatıralarını canlandıran manzaralar ile kavuşturuyor.  Önce, labirenti andıran dar sokakları ve
caddeleri ile, her yana yayılmış, hayal edilebilen her şeyin satıldığı dükkanları ve tezgahları ile safran
kokulu Medina’yı geziyoruz. Eğer Kral gezimize denk gelen günde başka bir sarayında ikamet etmekte
ise, Bahia Sarayı ve falcıları ile ünlü Djemma El Fna Meydanı gezileri ile günü tamamlıyoruz. Öğle
yemeğimizi yerel restoranda aldıktan sonra 2017 yılında açılan Yves Saint Laurent Müzesini ve Majorelle
Bahçeleriniz ziyaret edeceğiz.  Gezi sonrası otelimize transfer oluyoruz. Akşam yemeği ve konaklama
otelimizde.

6.gün - Marakeş - İstanbul
Kahvaltının ardından Havalimanına transfer oluyor ve Türk Hava Yolları tarifeli uçuşu ile İstanbul’a hareket
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ediyoruz. Turumuz önceden vermiş olduğunuz adrese kişiye özel transferiniz ile son buluyor.

Otel Bilgileri
5* Farah Hotel vb. – Rabat (Eski ismi Golden Tulip Farah Hotel)
4* Dar Ba Sidi vb. – Şafşavan
4*+ Barcelo Hotel vb. –Fez
5* Le Meridien N’fis vb. – Marakeş

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Türk Hava Yolları ile İstanbul – Kazablanka – Marakeş arası ekonomi sınıf uçak bileti.
Havalimanı vergileri ve servis bedeli
Belirtilen veya benzeri otellerde konaklama
Ev – Hava Alanı – Ev transferi de dahil olmak üzere tüm transferler
Özel otobüs ile programda belirtilen tüm geziler
Programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri
Programda belirtilen müze ve ören yerlerine giriş ücretleri
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti
Seyahat Sigortası (İptal durumundaki muafiyet oranı poliçede belirtilecektir.) 
Yurtdışı çıkış harcı

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Programda belirtilmeyen yemekler
Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler
Fazla bagaj ücretleri
Kişisel harcamalar
Dahil olduğu belirtilmeyen her şey
Önemli Not**: 1. Gün öğle yemeği uçuş ve tur programının akışına göre kumanya
olarak verilebilir.

Önemli Notlar
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.
***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki
misafirlerimize yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi
verecektir.
Yurt dışına çıkarken havalimanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için
çalıştığınız kurum ile irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Bu konuda acentemizin herhangi
bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda
değişiklik yapabilir.
Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda yapılır. Müsaitlik olması durumunda
üçüncü kişi için ek yatak verilir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu
değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Türk vatandaşlarına vize uygulaması yoktur. Fakat farklı ülke vatandaşı olan
misafirlerimizin, kendi elçilikleri ile görüşerek konu ile ilgili bilgi almaları
gerekmektedir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
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.
Acentemiz, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları yeterli
katılım sağlanamaz ise gezi başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen
gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini,
programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını
değiştirebilir. Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme yapılacak
günün merkez bankası satış efektif kuru baz alınarak yapılmaktadır. Ücretsiz eviniz –
alan – eviniz transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun, Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir.
Belirtilen havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

Sıkça Sorulan Sorular
Fas’a girişlerde herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Bölgenin iyi
restoranlarında ve otellerde alınacak yemeklerde, sağlığınızı tehdit edecek bir sorun ile
karşılaşılacağını düşünmüyoruz. Buna karşın grupla birlikte olmadığınız anlarda yeme
içme konusunda dikkatli olmanızı, kesinlikle kapalı şişe suyu tüketmenizi, buz, süt ve
süt ürünlerinden kaçınmanızı, iyi pişirildiğine emin olduğunuz et ve balık ürünleri
tüketmenizi, meyve konusunda muz, ananas gibi kabuğu soyulabilen meyveler
yemenizi öneriyoruz
Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle



vizeden muaftır
İstanbul – Casablanca arası direkt uçuş olup, uçuş süresi 5 saattir. Casablanca –
İstanbul arası direkt uçuş olup, uçuş süresi 4 saat 34 dakikadır
Fas’ın para birimi Moroccan Dirhem’dir (MAD). 1 Euro’nun MAD karşılığı 11,14, 1 USD’nin
MAD karşılığı ise 8,5’tur. Büyük şehirlerde, oteller ve restoranlar gibi yerlerde Visa ve
MasterCard çoğunlukla geçerlidir. Küçük yerlerde kredi kartı kullanımı sorun olabilir.
Moroccan Dirhem’in ülke dışına çıkarılması yasaktır. Elinizde kalan Dirhem’in ülkeden
ayrılmadan önce tekrar USD ya da Euro’ya çevrilmesi gerekmektedir
Türkiye ile Fas arasında -3 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Fas’ta
09.00
Cep telefonu hattınız uluslararası aramalara (roaming) açık ise kullanılmaktadır.
Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu
pantolonlar, şort, rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için ince bir mont ve ince bir
kazak almanızı öneririz. Bunun dışında; şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası
gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera ve bunların şarj aletleri
ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz.
Mutfak kültürü Türk mutfağına göre farklı bir bölgeye gidildiği unutulmamalıdır. Fas
mutfağı, Akdeniz, Arap, Yahudi, İran, Batı Afrika ve Berberi mutfağından etkilenmiştir.
Yemekler baharatlı olabilir
Fas genelinde elektrik 110 ve 220 volttur. Prizler C tipi ikili ince yuvarlak uçlu ve E tipi
ikili yuvarlak kalın uçludur. Prizlerin örnekleri http://localti.me/morocco sitesinden
görülebilir
Fas bir alışveriş cennetidir. Marakeş ve Fez’de karşımıza çıkacak “souk” adı verilen
kapalıçarşılar bir yanda yerel ürünleri beğeninize sunarken, Casablanca’da bulunan
“Morocco Mall” Kuzey Afrika’daki en büyük alışveriş merkezidir. El yapımı ürünler,
geneneksel lambalar, yerel kıyafetler, halı ve kilimler bu ülkeden alınabilecek birçok
şeyden yalnızca bir kaçıdır.

Turun Artıları
Rabat’ta etkileyici mimarisiyle görmeden dönülmemesi gereken Kraliyet Sarayı, asla
bitmeyen caminin görkemli yalnız minaresi Hassan Kulesi ve nehrin ağzında yerini alan
muhteşem manzaralarıyla sadece gezinip sakin atmosferinin tadına varılması gereken
Oudayas.
Kuzey'in Mavi Şehri Şafşavan'da Kasbah, Medina, V. Muhammed Meydanı gibi şehrin
önemli noktalarını gezecek, günü Jemaa Bouzafar Cam i kalıntılarının yer aldığı
tepeden şehrin panoramik görüntüsünü izleyerek sonlandıracağız.
Fes Kraliyet Sarayı’ında ve Yahudi Maha lesi ‘Me lah’ta boyacılar ve deri
tabaklayanların geleneksel yöntemlerini tanıma.
‘Kırmızı Şehir’ Marakeş’te labirenti andıran dar sokakları ve her yere yayılmış
tezgahlarıyla safran kokulu Medina, durgun sular ve kar kaplı tepeleriyle Atlas
Dağlarının yansımasının altında büyüleyici bahçeleriyle Menara ve falcıları ile ünlü
Jemaa El-Fnaa'da geleceğimize dair ipuçları alabileceğimiz fal baktırma deneyimi.

Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
1840,00 EUR
1490,00 EUR
1490,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 21.01.2020

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminalinda buluşma. Check-in işlemlerinin ardından Türk
Havayollarına ait TK 617 sefer sayılı uçuşla 10:50'de İstanbul'dan Kazablanka'ya hareket. Yerel saat ile

saat 14:00'da Kazablanka'ya varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 26.01.2020
Check-in işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları'na ait TK 620 sefer sayılı uçuşla saat 15:25'de

Marakeş'ten İstanbul'a hareket. Yerel saat ile 22.30'da İstanbul Havalimanına varış.

Rabat(1)-Şafşavan(1)-Fes(1)-Marakeş(2) 21-26 Ocak / Türk Hava Yolları (21 - 26 Ocak 2020)


