Baştan Başa Fas Turu
Rengarenk “medina”leri, filmlerde gördüğümüz palmiyeli vahaları, uçsuz bucaksız geçit
vermez dağları ve çarpıcı Mağribi mimarisi ile Fas… Efsanevi Kazablanka, imparatorluk
şehri Rabat, büyüleyici Fez
Tarih : 13-10-2018 - 19-10-2018
Şehirler : Chefchaouen, Fez , Kazablanka, Marakeş, Rabat
Otel : 4*, 5*
Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile
Peşin Ücret : 1.550 EURO
Tek Kişilik Oda Farkı : 390 EURO
Tur Konsepti : Tüm ekstra turlar dahil
Yemek Durumu : 6 öğle ve 6 akşam yemeği dahil

Tur Programı 1. Gün
13/10/2018
İstanbul - Kazablanka - Rabat
Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor . Atatürk Havalimanı Dış
Hatlar Gidiş Terminali’nde açılacak olan Gazella Turizm kontuarı önünde 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. Varışımıza
istinaden havalimanında karşılanıyor ve Kazablanka turumuza başlıyoruz. Kazablanka’nın
dış kesimleri ve dünyanın en büyük yedinci camii olan Hassan II Cami’sini geziyoruz. Öğle
yemeğimizi kumanya olarak alıp Fas Krallığı’nın başkenti olan Rabat’a hareket ediyoruz.
Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
2. Gün
14/10/2018
Rabat - Chefchaouen
Kahvaltının ardından yapacağımız Rabat 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. Öğle yemeğimizi yerel bir restoranda alıyoruz. Yemek sonrasında
yolculuğumuz Mavi Şehir olarak da bilinen Chefchaouen’e doğru devam ediyor. 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,
Jemaa Bouzafar Camii kalıntılarının yer aldığı tepede son bulacak. Ardından otelimize

transfer. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
3. Gün
15/10/2018
Chefchaouen - Volubilis - Meknes - 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 gezisinden sonra öğle yemeğimizi de yerel bir restoranda alacak ve sonrasında
yine UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Meknes’e hareket ediyoruz. Yolculuğumuz
Fez’e doğru devam ederken, yol üzerinde Bab Mansour’da (Mansur Kapısı) mola veriyoruz.
Fez’e varışımıza istinaden akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
4. Gün
16/10/2018
Fez
Kahvaltının ardından dünyanın hala eğitimine devam eden en eski üniversitesi olan AlKaraouine 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. Öğle yemeğimiz yerel bir restoranda. Yemekten sonra Yahudi
Mahallesi ve Kraliyet Sarayı gezileri ile günümüzü tamamlıyoruz. Akşam yemeği ve
konaklama otelimizde.
5. Gün
17/10/2018
Fez - Beni Mellal - Marakeş
Kahvaltının ardından özel otobüsümüz ile imparatorluk şehri Fez’i ardımızda bırakıyor ve
Alpleri andıran manzaralara sahip Ifrane üzerinden Beni Mellal’e transfer oluyoruz. Öğle
yemeğimizi de yerel bir restoranda alacağımız Beni Mellal’deki gezilerimiz sonrasında
Marakeş’e transfer. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
6. Gün
18/10/2018
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 alıp otelimize
transfer oluyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

7. Gün
19/10/2018
Marakeş - Kazablanka - İstanbul
Kahvaltının ardından özel otobüsümüz ile Kazablanka Havalimanına transfer oluyor ve Türk
Hava Yolları tarifeli uçuşu ile İstanbul’a hareket ediyoruz. Turumuz önceden vermiş
olduğunuz adrese kişiye özel transferiniz ile son buluyor.

Hizmetler
Fiyata Dahil Olan Hizmetler:
- Türk Hava Yolları ile İstanbul – Kazablanka – İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti
- Havalimanı vergileri ve servis bedeli
- Rabat'ta 1 gece 5* otelde yarım pansiyon konaklama
- Chefchaouen’de 1 gece 4* otelde yarım pansiyon konaklama
- Fez’de 2 gece 5* otelde yarım pansiyon konaklama
- Marakeş’te 2 gece 5* otelde yarım pansiyon konaklama
- Ev – alan – ev transferi de dahil olmak üzere tüm transferler
- Özel otobüs ile programda belirtilen tüm geziler
- Programda belirtilen 6 öğle ve 6 akşam yemeği**
- Programda belirtilen müze ve ören yerlerine giriş ücretleri
- Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti
- Seyahat Sigortası
- Yurtdışı çıkış harcı

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:
- Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri
- Yemekler esnasında alınacak içecekler
- Fazla bagaj ücretleri
- Kişisel harcamalar

**Önemli Not: 1. Gün öğle yemeği uçuş ve tur programının akışına göre kumanya olarak
verilebilir.

Turun Artıları
+ Birbirinden güzel evleri, romantik sokakları, yollarda kurulan samimi tezgahları ile, Fas

ve Fransız mimarisinin enfes uyumunun bir araya geldiği Habous
+ 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 Chefchaouen'de Kasbah, Medina, V. Muhammed Meydanı gibi şehrin
önemli noktalarını gezecek, günü Jemaa Bouzafar Camii kalıntılarının yer aldığı
tepeden şehrin panoramik görüntüsünü izleyerek sonlandıracağız
+ Fez Kraliyet Sarayı’ında ve Yahudi Mahallesi ‘Mellah’ta boyacılar ve deri tabaklayanların
geleneksel yöntemlerini tanıma
+ Kuzey Afrika’nın en iyi korunmuş kalıntılarına sahip, mozaikleri ile ünlü Antik Roma şehri
Volubilis’te zamanın derinliğine sınır tanımayan bir yolculuk
+ ‘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 Djemma El Fna'da
geleceğimize dair ipuçları alabileceğimiz fallar baktırma deneyimi

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, 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.

