HALUK ÖZGÜR İLE FAS 5 GECE 6 GÜN

Fas'da geleneksel ve sosyal yaşamı en iyi bilen duayen turizmcilerden Haluk
Özgür rehberliğinde geçecek dolu dolu bir Fas seyahati hazırladık...

Tur Hakkında

CASABLANCA-RABAT-MARAKEŞ-ESSAOUIRA
5 GECE-6 GÜN
TÜM EKSTRA TURLAR DAHİL
ÇOK ÖZEL REHBERLİK HİZMETLERİ.
İZMİR ÇIKIŞLI REZERVASYONLARINIZ İÇİN İÇ HAT UÇUŞU-İZMİR BULUŞMA NOKASI VE
BENZERİ KONULAR İÇİN : BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

OTELLER:
HOTEL IMPERIAL CASABLANCA 4*
HOTEL ATLAS ASNI MARAKEŞ 4*
PAKET FİYAT:

799 EURO ÇİFT KİŞİLİK ODADA TEK KİŞİ FİYATIDIR. 100 EURO TEK KİŞİLİK ODA FARKIDIR.
UÇUŞLARIMIZ:
18:40 Istanbul Airport (IST) - 21:25 Mohammed V (CMN) Royal Air Maroc (AT911)
10:40 Mohammed V (CMN) - 17:00 Istanbul Airport (IST) Royal Air Maroc (AT910)

Uzman Ekibimiz Tarafından Hazırlanan Gezi Rotamız

1. GÜN ISTANBUL/KAZABLANKA: Fas Kraliyet Havayolları Casablanca seferi ile yola
çıkıyoruz. Varışımızı ve pasaport işlemlerimizi takiben havalimanında yerel rehber ve tur
aracımız ile buluşacağız. Aracımızla Casablanca’da şehir merkezinde yer alan otelimize
hareket edecek, otelimizde dinlenmek üzere odalarımıza yerleşeceğiz.

2. GÜN KAZABLANKA-MARAKEŞ: Kahvaltı sonrası önce Fas’ın en büyük şehri Casablanca’yı
gezeceğiz. Muhammed V meydanı ve Habus semti gibi tarihi merkezleri gezdikten sonra, II.
Hassan Camii’ni ziyaret edeceğiz. (Camiye giriş tura dahil değildir, isteyen misafirler
girebilir.) İç mekanda 25.000 kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin avlusunda 80.000
kişi toplanabilir ayrıca 200 metrelik minaresinde bulunan lazer lambası 35 km uzaklığa kadar
namaz vaktini bildirir. 20 bin metrekare alana kurulu anıtsal yapı günün en etkileyici gezisi

olacaktır. Atlas Okyanusu sahilinde yer alan Corniche(Korniş) ve Anfa semtlerini gördükten
sonra Marakeş’e gideceğiz. Marakeş’e varış saatimize göre şehri tanıma amaçlı kısa bir tur
yaptıktan sonra otelimize yerleşeceğiz. Marakeş'in dünyaca ünlü Berberi gösterisi CHEZ
ALI'ye katılma imkanımız vardır. Rehberimiz tarafından düzenlenecek gece turuna arzu
edenler katılabilirler. (CHEZ ALI Gece turu 60 Euro Kişi başı)
3. GÜN MARAKEŞ: Kahvaltı sonrası tam gün Afrika’nın en gizemli şehirlerinden Marakeş’i
keşfedeceğiz. Marakeş turumuzda, İspano Moresk mimarinin 800 yıllık örneği Koutoubia
Minaresini fotoğraflayacağız. Maceramız SUK adı verilen Marakeş kapalı çarşısının dar ara
sokaklarında devam edecek. Dünyaca ünlü bu labirentin tüm geleneksel köşelerini
keşfedebilir, kumaşçılar, demirciler, deri tabakhaneleri, ahşap ustaları gibi ülkede mevcut
nice el sanatlarının tüm örnekleri ile karşılaşabilirsiniz. Berberilerin yüzyıllık geleneği şifalı
ot ve kremlerin satıldığı aktarlar sizi eğlendirecek duraklardan biri olabilir. Günümüz, Afrika
kıtasının en hareketli şehir meydanı Jma El Fna ile sonlanacak. Gerçek bir “Mucizeler Avlusu”
diye adlandırabileceğimiz bu meydan UNESCO Milli Miraslar listesinde yer almaktadır.
Meddahlar, yılan oynatıcıları, dövmeciler, hokkabaz ve cambazların gösterileri ile şenlenen
Jma el Fna için kısaca “Açık Hava Tiyatrosu” diyebiliriz.
MARAKEŞ’DE GEZEBİLECEĞİNİZ MÜZE,SARAY VE BAHÇELER:
BAHIA SARAYI :
19. yüzyıl sadrazamlarının Marakeş Sarayını gezerken Fas tarihine dalacak, Endülüs tarzı
ahşap ve mozaik süslemeleri keşfedeceğiz. BEN YUSUF MEDRESESİ : Doğunun gizemli ve şık
mekan anlayışını günümüze taşımış bir dönem önemli İslam alimlerine ev sahipliği yapmış
ilim merkezi Ben Yusuf Medresesi.
MAJOREL BAHÇESİ VE YSL : Yves Saint Laurent’ın anıt mezarı kabul edilen, bir dönem
ikametgah olarak kullandığı, 20. yy başında Fransız ressam Majorel tarafından oluşturulan
özel bahçeyi gezeceğiz.
4. GÜN MARAKEŞ-ESSAOUIRA-MARAKEŞ: Srbest günümüzde dileyen misafirlerimiz ile Atlas
okyanusu kıyısında yer alan eski Portekiz şehri Essaouira'ya gidiyoruz. Marakeş’den
uzaklaştıkça dünya üzerinde nadir bulunan Argan ağaçlarını göreceğiz. Unesco tarafından
“Dünya Mirası” olarak ilan edilen ve Fas’ın en çok yabancı turist çeken yerlerinden biri olan
şehir, uçsuz bucaksız Atlas okyanusu kıyısında bir balıkçı limanı, sanat ve kültürün iç içe
geçtiği bir sahil şehridir. Şehrin kalesi ve balıkçı limanı gezilecek, eski roma kentlerinden
uyarlanarak inşa edilen medinası keşfedilecektir. Medinanın gezmeye doyamayacağınız
daracık labirent sokakları, bembeyaz evleri, maviye boyanmış kapı ve pencereleri birçok
Avrupalı ressam, şair ve yazara ilham kaynağı olmuştur. Orson Welles, Jimmy Hendrix gibi
bohem hayatı seçen sanatçılar şehrin tarihi medinasında (sur içi) yaşamışlardır. 18.yy da
avrupalı bir mimar tarafından yapılmış olan tarihi surlarından Atlas okyanusunun köpüklü
dalgalarını seyretmek insanı büyüler (Jeremy Irons ve Patricia Kaas’ın Ladies and gentlemen
filmindeki gibi). Kilimler, yöreye has ağaç işi eşyalar, deri işlemeler, rengarenk tablolar;
tarihi ve canlı çarşısındaki dükkanlarda alışveriş keyiflidir. (ESSAOUIRA TURU 50 EURO Kişi
Başı)
5. GÜN MARAKEŞ- RABAT-KAZABLANKA : Sabah kahvaltıdan sonra Marakeş şehrini ter
edecek kuzeye akdenize doğru çıkan otoyolu takip ederek başkent Rabat’a gidiyoruz.
Buregreg nehrinin okyanusa dökülen geniş deltasında, Afrika kıtasından Endülüs
İspanya’sına yapılan seferler için bir askeri üs olarak kurulan Rabat, Fransız koloni
döneminde tekrar başkent ilan edilmiş döneminin en modern binaları ile süslenmiştir.
Başkent olma özelliğinin yanı sıra koloniyal mimarisi ve Udaya kalesi ile Fas Sultanlığını
ziyaret edenlerin önemli duraklarından birisidir. Kraliyet sarayının yer aldığı büyük tören
alanı ile başlayacağımız turumuza bakanlıklar vb. önemli art deko binalarla süslü Muhammed

V caddesi ile devam edeceğiz. V. Muhammedin anıt mezarı ve Hassan kulesi ile Endülüs camii
kalıntıları sonraki durağımız olacak. Günün en keyifli anlarından biri, şüphesiz Udaya
kalesinin daracık sokaklarından geçerek ulaşacağımız Moresk Kahvede vereceğimiz nane çayı
molası olacak. Rabat gezimiz sonrası Kazablanka’ya geçiyoruz. Hava karardıktan sonra
konaklayacağımız otele yerleşiyoruz.
6. GÜN KAZABLANKA-İSTANBUL : Sabah kahvaltıdan sonra erken saatte Casablanca
Havalimanına giderek uçuş işlemlerimizi yapacağız.

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetlerimiz

İstanbul - Casablanca ve Casablanca – İstanbul uçuşları.
Grubumuz ile şehirler arası ve şehir içi özel ulaşım.
Marakeş, Casablanca, ve Rabat panoramik şehir turları.

Belirtilen otellerde 5 gece oda+kahvaltı (5 adet kahvaltı)
Konaklama vergileri.
Türkçe rehberlik hizmeti.
Müze giriş ücretleri.

Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetlerimiz

Özel harcamalar,
20kg dışında fazla bagaj hakkı.
Uçak içi ikramlar.
Belirtilen müzeler dışında yapılacak tercihler.
Hotel ve restoranlarda tüm yemek ve içecekler ve kapalı şişe suları

Essaouira ve Chez Ali gezileri.
Buluşma Yeri ve Saati

ISTANBUL HAVALIMANI

Tura Çıkarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Cep telefonlarınızı yurtdışında kullanabilmek için Türkiye’den ayrılmadan önce,
telefonunuzun yurtdışında kullanıma açık olup olmadığını servis aldığınız GSM
operatöründen kontrol ediniz.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aldığı karara istinaden tüm uçuşlarda sıvı kısıtlamaları
başlamıştır. Lütfen uçakta yanınıza alacağınız el bagajınızı bu kurallara göre hazırlayınız.
Gezi tarihinden önce sizlerle paylaşacağımız bilgiler doğrultusunda valizinizi
hazırlayabilirsiniz. Seyahatiniz öncesi uçakda doldurulması gereken FAS giriş formlarını ve
nasıl doldurulması gerektiğini sizlerle paylaşacağız.
Seyahatiniz süresince kullandığınız taşıtlar ve konakladığınız otelleri terk ederken, lütfen
eşyalarınızı eksiksiz aldığınıza emin olunuz.

Vize İşlemleri

T.C vatandaşlarına vize uygulanmamaktadır.
Seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport yeterlidir.
Gümrük geçişlerinde / sınır kapılarında, pasaportunuza giriş-çıkış kaşesi basılabilmesi için,
pasaportunuzda en az 2 sayfalık boş alan olması gerekmektedir.
Türk vatandaşı olmayan ya da kendisine ait farklı bir ülkenin pasaportunu kullanarak seyahat
edecek misafirlerimizin; seyahat edilecek ülkenin, kullanacakları pasaporta uyguladığı vize
prosedürünü ilgili konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir, aksi halde doğacak
sonuçlardan acentemiz sorumlu olmayacaktır.
Uyarılar:
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.
18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece
biri ile seyahat ederken ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak
muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve
anne-babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz.
Genel Şartlar

Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız
düşünülemez.
Acentemiz, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Acentemiz ,organize etmiş olduğu gezi için yeterli katılımcı olmaması durumunda, turu iptal
edebilir. Tur iptali 21 gün öncesinden sizlere bildirilir. Bu gibi durumlarda gezimizi arzu
ederseniz diğer müsait olan bir tarihe kaydırabilir ya da ödemiş olduğunuz ücreti iade ederiz.
Tur paket ücreti, TL olarak da tahsil edilebilmektedir. Kredi kartlı tek çekim ve taksitli
satışlarda banka ve aracı kurumların uyguladıkları kart komisyonları tutara eklenmektedir.
Yapılan ön rezervasyon, gezi bedelinin en az % 50’sini yatırılması ve satış sözleşmesinin
karşılıklı imza altına alınması ile kesinleşir. Bakiyenin en geç, gezi hareket tarihinden yurt içi
gezilerde 21 gün, yurt dışı gezilerde 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler
içinde, belirtilen ödemeler gerçekleşmez ise, yapılan rezervasyon iptal edilir.
Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.
1571 Sayılı Kanun gereği seyahat acenteliği faaliyetlerine ilişkin zorunlu paket tur sigortası
yapılmaktadır. Tur paket fiyatına dahil olan bu sigorta acentenin iflası veya herhangi bir
nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Daha kapsamlı Seyahat Güvence Paketi
ve/ve ya Sağlık sigortası değildir, tedavi ve benzeri masrafları karşılamaz. Bu tür çok kapsamlı
bir sigorta paketi satın almak, misafire ait özel harcamadır. Acente ayrıca belirtilen koşul ve
ücretler doğrultusunda çok kapsamlı Seyahat Güvence Paketi yaptırmanızı önerir, ve
yaptırılmasına aracılık eder.
Üç kişilik (Trp) odalar otellerin müsaitliğine bağlı olup, oteller tarafından konfirme edilmemesi
durumunda oda tipi değiştirilmelidir. Bu durumda oluşacak Single oda farkı misafirlerimizden
talep edilir. Trp odalarda 3.yataklar ek yatak veya sofa bed olup, standart yataklardan

küçüktür. Tur öncesi lütfen bizimle temas kurup bilgi alınız.
Gidilen ülkelerdeki otellerde alınacak olan kahvaltıların içeriği Türk kahvaltısı değildir.
Çocuk indirimleri, 2 yetişkin ile aynı odada kalmaları halinde geçerlidir.
Rehberimiz, turlarımızın içeriğine bağlı kalarak, turların günlerinde değişiklik yapabilir.
Kayıt esnasında, pasaportta geçen isim, doğum tarihi, pasaport numarasının sisteme girilmesi
gerekmektedir. Uçak biletleri bu bilgilere göre kesilmektedir. Hatalı bilgilerden oluşacak uçak
bileti iptal veya değişikliklerinin maddi bedeli misafirlere yansıtılır.
Uçak biletinin paket program fiyatına dahil olduğu durumlarda hava yolu kuralları geçerli
olup, iptal, iade ve değişiklikler hava yolu kuralları dahilindedir.
Programlarda belirtilen uçuş saatleri THY ve diğer yerel taşıyıcılardan alınmıştır. Uçak
saatlerine gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçak iptalinden, uçağın teknik
aksaklıklarından dolayı ortaya çıkabilecek rötarlardan, yolcunun yurt içi veya yurtdışı iç hat
uçuşlarını / bağlantılarını kaçırmasından kaynaklanan aksaklık veya doğabilecek
problemlerden acentemiz kesinlikle sorumlu tutulamaz.
Programda belirtilen ülkelerarası ve iç hatlarda uçulacak olan havayollarının yerine başka bir
yerel taşıyıcı / taşıyıcılar ile uçulabilir. Dolayısıyla aktarma noktaları artabilir ve saatler
değişkenlik gösterebilir. Bu durumdan acentemiz sorumlu tutulamaz.
Programda verilen yol mesafeleri resmi KM mesafeleridir. Ancak trafik, hava şartları, yol
çalışmaları, gidilen ülkenin coğrafi konumu ve yol şartları gibi durumlar ile karşılaşıldığında
verilen yaklaşık süreler değişebilir.
Misafirlerimiz, ilan edilen bagaj adet ve ağırlığı dışında her türlü fazla bagaj tutarından
sorumludur. Lütfen acentemizden bagaj ağırlığı ve adedi hakkında bilgi alınız. Bagajın hasara
uğraması ve ya bagaj kaybı gibi durumlarda acentemiz sorumlu değildir ama , sorunun çözümü
için elinden geleni yapacaktır. Bagajların ya da el çantalarının içinde fotoğraf makinesi, cep
telefonu bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası para gibi değerli eşyalar bırakmayınız. Kayıp
bagaj problemlerini kapsayan sigorta yaptırabilirsiniz
Konaklama tesislerinin önceden ilan ettiği otellere yerleşme ve otellerden ayrılma saatlerine
uymak zorundayız.
Grup liderleri turun akışı ile ilgili bilgileri grubuna aktarmakla yükümlüdür. Misafirlerimiz ise
her aşamada tur ile ilgili tüm bilgileri noksan ve doğru olarak aldığından emin olmalıdır.
Genele hitaben yapılan açıklamaları duymamış olmaktan noksan veya dolaylı yoldan verilen
bilgiyi yanlış anlamış olmaktan doğabilecek sonuçlardan acente sorumlu tutulamaz.
Grup içerisinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan kurallara ve tur liderine
uymayıp bireysel davranışlar sergileyen misafir, bu davranışlarından dolayı oluşabilecek tüm
zarar ve ziyandan diğer katılımcı ve acenteye karşı sorumlu olup, doğacak tüm zararları
karşılamakla mükelleftir.
Gidilen ülkelerdeki yerel örf ve adetlere uymak, yapılan uyarıları uygulamak ve kişisel güvenlik
için önerilen şekilde davranmak, misafirlerimizin sorumluluğu altındadır.
Gezinin başında programda belirtilen buluşma noktası ve buluşma saatinde tur lideri rehberle
buluşmayı kaçırması, dolayısıyla geziye katılamama, uçağı kaçırma, otobüsü kaçırma gibi
durumlarda katılımcıya tur ücret iadesi yapılmayacağı gibi başka bir gezi ile değişim talep
edemeyeceğini katılımcı kabul ve taahhüt eder.
Sınır kapılarında veya havalimanlarında gümrük sahalarında olması muhtemel sorunlar
nedeniyle, sınır geçişinin yapılamaması, ilgili ülkeye girilememesi durumunda acentenin bir
sorumluluğunun olmayacağı katılımcı tarafça kabul ve taahhüt edilmiştir.
Gezi ve tur esnasında yavaş veya dalgınlıkla tur liderini kaçırıp gezi yerinde kaybolma veya tek
başına kalması halinde misafirimizin uğrayacağı veya vereceği ilave bedellerden katılımcı
sorumlu olup, acente nezdinde bir talepte bulunmayacağını bu tür giderler nedeniyle mahsup
ve/veya iade talebinde bulunmayacağını katılımcı, kabul ve taahhüt eder.
Gezi ve tur esnasında öngörülemeyen sebeplerle daha fazla zaman harcanması ve programda
anlık değişiklik yapılması halinde inisiyatif dışı oluşan bu değişiklik nedeniyle acentenin bir

sorumluluğu yoktur.
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