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FAS KRALİYET ŞEHİRLERİNE YOLCULUK    

 
(1 GECE KAZABLANKA , 1 GECE FEZ, 3 GECE MARAKEŞ )   

 
8 NİSAN 2020 – 13 NİSAN 2020  

 
AKŞAM YEMEKLERİ VE TÜM TURLAR DAHİL, 5 * OTELLERDE KONAKLAMA İLE   

          
 

Buluşma Tarihi: 08 Nisan 2020 / Saat:09.30 / İstanbul Havaalanı  

1.Gün: İSTANBUL -KAZABLANKA //  

İstanbul Havaalanı Dış Hatlar Terminali’nde saat: 09.30 ’da buluşma. Bilet ve gümrük işlemlerinden sonra 
Türk Havayollarının TK 617 no’lu tarifeli seferi ile saat: 11.20’ de Kazablanka’ ya uçuş. 5 saatlik uçuşun 
ardından yerel saat ile 14.15 ‘de inişimizi takiben bizi bekleyen özel otobüsümüzle şehir turumuza 
başlıyoruz. Dünyanın en çok bilinen ve en çok izlenen filmlerinden birine de adını vermiş Kazablanka‘da ilk 
önce   V. Muhammed Meydanı, Tarihi Habus Meydanı ve Hassan II Camii’ni ziyaret edeceğiz. 1980-1993 
yılları arasında yaptırılan Hassan II Camii, dünyanın en büyük camisidir. (Camii’ye giriş tura dahil değildir, 
isteyen misafirler girebilir.) İç mekanda 25.000 kişinin ayni anda namaz kılabildiği caminin avlusunda 
80.000 kişi toplanabilir ayrıca 200 metrelik minaresinde bulunan lazer lambası 35 km uzaklığa kadar 
namaz vaktini bildirir.  20000 metrekare alana kurulu yapı günün en etkileyici gezisi olacaktır. Atlas 
okyanusu kıyılarındaki Corniche semtinde vereceğimiz molanın ardından otelimize transfer. Biraz 
dinlenmenin ardından akşam yemeğimiz ünlü Casablanca filminin çevrildiği Ricks Cafe‘de olacak. 1943’ de 
gösterime giren ve savaş atmosferini de geri planda konu alan filmde, aynı zamanda büyük bir aşk hikayesi 
var. Humprey Bogart ve İngrid Bergman’ın oynadığı film yıllarca konuşulmuş ve cafedeki ünlü sahne 
anılarda kalmış idi.  

Akşam yemeğimizi Ricks cafede aldıktan sonra otelimize dönüş ve konaklama otelimizde. 

2.Gün: RABAT – MEKNES -FEZ//  
 
Kahvaltının ardından Rabat’a hareket ediyoruz. Rabat’a varışta yapacağımız şehir turunda Kraliyet Saray 
Meydanı, Hassan Kulesi ve Udaya Kalesi’ni ziyaret ediyoruz. Ardından, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alan Meknes’e hareket ediyoruz. Meknes’in dünyaca ünlü Mansur kapısını gördükten sonra, öğlen 
yemeğimizi alıyoruz. Ardından ulaşacağımız Fez şehrine hakim bir tarihi bir tepeden şehir hakkında bilgiler 
alıyor ve otelimize yerleşiyoruz.  

Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

3. Gün: FEZ-MARAKEŞ //  

Kahvaltının ardından dünyanın hala eğitime 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 
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tabaklayan esnaflar ile gezimize devam ediyoruz. Yahudi Mahallesi ve Kraliyet Sarayı Kapısı ile gezimizi 
tamamlıyor ve Marakeş’e doğru yola çıkıyoruz.  

Akşam yemeği ve konaklama Marakeş otelimizde. 

4. 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 yemeği molamızdan 
sonra, 2017 yılında açılan Yves Saint Laurent Müzesini ve 1931’ de kurulan ve 20.yy ın en gizemli bahçesi 
kabul edilen Majorelle Bahçelerini ziyaret edeceğiz. 5 kıtadan getirilen 3000‘e yakın bitki türünü görüyoruz. 
Gezi sonrası otelimize transfer oluyor ve yemeğimize kadar biraz dinleniyoruz.  

Akşam yemeğimiz bu kez Marakeş‘de Berberi Show gösterisi eşliğinde Chez Ali‘de olacak. Harika bir showun 
ardından konaklama otelimizde. 

5. Gün : MARAKEŞ-ESSAOUIRA-MARAKEŞ //  

Sabah kahvaltısı sonra buluşup Essaouira şehrine gidiyoruz. (190 Km// 2,30 saat yaklaşık)  

Unesco tarafından “Dünya Mirası” olarak ilan edilen ve Fas’ın en çok yabancı turist çeken yerlerinden biri 
olan şehir, Atlas okyanusu kıyısında bir balıkçı limanı, sanat ve kültürün iç içe geçtiği bir sahil şehridir. 

Eski bir Portekiz limanı olan şehir Arap hâkimiyeti sırasında kale ve tarihi limanını koruduğu gibi, Hıristiyan 
Portekizliler ve Musevi nüfusa katılan Müslümanlarla kozmopolit bir yapıya bürünmüştür. 

Şehrin kalesi ve balıkçı limanı gezilecek,eski Roma kentlerinden uyarlanarak inşa edilen Medina 
keşfedilecektir. Birbirini dik açılarla kesen sokak ve caddelerden oluşan Medinası dönem şehirciliği için bir 
örnektir. Bizlere biraz da eski Bodrumu hatırlatan, Medina’nın gezmeye doyamayacağınız daracık labirent 
sokakları, bembeyaz evleri, maviye boyanmış kapı ve pencereleri birçok Avrupalı ressam, şair ve yazara 
ilham kaynağı olmuştur. Orson Wells, Jimy Hendrix gibi bohem hayatı seçen sanatçılar şehrin tarihi 
Medina’sında (sur içi) yaşamışlardır. 18.yy da Fransız 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). Kilometrelerce uzunluktaki kum plaj her sene uluslararası 
dalga sörfü yarışmalarına ev sahipliği yapar. Kilimler, yöreye has ağaç işi eşyalar, deri işlemeler, rengarenk 
tablolar; tarihi ve canlı çarşısındaki dükkanlarda alışveriş oldukça keyiflidir. Öğle yemeğini, isteyen 
misafirlerimiz muhteşem deniz ürünleri restoranlarında alabilirler. Essaouira gezimiz sonrasında Marakeş’e 
dönüş.  

Akşam yemeğimiz ve konaklama otelimizde.          
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06.Gün : MARAKEŞ –İSTANBUL //  

Kahvaltının ardından serbest zaman ve öğle saatlerinde otel lobisinde buluşuyor ve otobüsümüz ile Marakeş 
Havalimanına transfer oluyoruz. Türk Hava Yolları ‘nın TK 620 no’ lu uçuşu ile 16.00’da İstanbul’a hareket 
ediyoruz. İstanbul Havaalanına saat: 22.50‘de varışımızın ardından sizlerle bir başka turda buluşmak üzere 
diyerek vedalaşıyoruz.  

 2 KİŞİLİK ODADA KİŞİBAŞI: 1350EURO  

TEK KİŞİ FARKI: 250EURO  

ÖDEME KOŞULLARIMIZ:  

Garanti Bankası, QNB Finansbank ve YKB kartlarına vade farksız 4 taksit (vade farkı ile 6 taksit)  

%35 ön ödeme ile kayıt alınabilir. Ön ödemede taksit yapılmamaktadır. Bakiye tura 1 ay kala 
kapatılabilir.    

FiYATA DAHiL HiZMETLER:  

• THY ile İstanbul– Kazablanka gidiş / Marakeş -İstanbul dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti  
• Tur boyunca tüm transferler  
• 1 Gece Kazablanka Farah Hotelde 5* kahvaltı dahil konaklama  
• 1 Gece Fez Palais Medina Hotelde 5* kahvaltı ve akşam yemeği dahil konaklama  
• 3 Gece Marakeş Hotel Jardin D’Agdal Hotelde 5* kahvaltı/ 2 akşam yemeği dahil konaklama  
• Tüm akşam yemekleri (3 adet otellerde olmak üzere)   
• Marakeş Chez Ali’de Berberi Show eşliğinde akşam yemeği  
• Kazablanka Ricks Cafe’de akşam yemeği   
• İstanbul çıkışlı olmak kaydıyla tur boyunca Türkçe rehberlik hizmeti  
• Yerel Rehberlik Hizmeti 
• Programda yazılı tüm turlar  
• Seyahat Sigortası  
• Programda yer alan müze ve ören yerleri girişleri  

 FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:  

• Programda belirtilmeyen turlar ve müze girişleri  
• Kişisel harcamalar  
• Yurtdışı Çıkış Harcı  

   

 

 


