
 

FAS- ENDÜLÜS TURU 
 

MALAGA- GRANADA- SEVİLLA-CORDOBA –TANCA-RABAT- KAZABLANKA-MARAKESH- ESSAOURİA 

 
7 GECE / 8 GÜN 

 
1. GÜN: İSTANBUL / MALAGA / GRANADA 
THY ile saat 10.35'de Malaga' ya uçuş. 14.05'de varış. Endülüs döneminden kalma kale, şehir katedrali ve çevresindeki 
gotik mahallesi ve boğa güreşlerinin yapıldığı arena panoramik şehir turumuzda görülecek yerler arasında. 
Granada'ya varışta Albayzin tepesine çıkış, Tur sonrası Otelimize yerleşme. Konaklama otelimizde. 

 
2. GÜN: GRANADA / CORDOBA / SEVİLLA 
Kahvaltı sonrası Nasiri Sultanları'nın sarayı Elhamra ve Cennet-ül Arifin Bahçeleri'nin gezilmesi. ( Ekstra 45 €) .Tur 
sonrası Cordoba ya hareket. Cordoba'ya geliş. İslam Mimarisinin ana eserlerinden biri olan ancak Endülüs'ün 
düşmesinden sonra bir bölümü katedrale çevrilen ama hala ihtişamını koruyan Kurtuba Camii'nin gezilmesi. Sevilla'ya 
hareket ve otelimize yerleşme. 

 
3. GÜN: SEVİLLA 
Sabah kahvaltısından sonra özel otobüsümüz ile Sevilla'ya hareket. Sevilla'ya varış ve şehir turu. Bu turumuzda; 
Muvahhit’ler döneminden kalma eski Ulu Camii’nin yerine 15. yy da inşa edilmeye başlanan katedral ( dışarıdan), 
Arap Gotik ve Rönesans tarzı sarayların yan yana yükseldiği krallık malikanesi Alcazar (dışarıdan), Altın Kule denilen 
13.Yy’dan kalma kale, birçok ortaçağ kilisesi, Belediye Sarayı görülecek yerler arasındadır. Şehir turumuz sonrasında 
Sevilla Guadalquivir nehrinde tekne turumuz olacak.Tekne turumuz esnasında şehri daha iyi tanıma fırsatı 
yakalayacaksınız.Tur sonrası otele dönüş.Konaklama otelimizde. Konaklama otelimizde. 

 
4. GÜN: SEVİLLA / TARİFA / TANCA 
Kahvaltıdan sonra Tarifa'ya hareket. Tarık Bin Ziyad'ın İberya yarımadasına çıktığı sahillerin görülmesi. Limana geliş 
ve hızlı feribot ile Tanca'ya geçiş.Varışı takiben yapacağımız şehir turumuzda Mendoubia Bahçesi, 9 Nisan Meydanı ve 
Bab Fash (Fash Kapısı), Küçük Çarşı, Kasbah ve Medina, Dar el Makhzen bulunmaktadır. Ardından Cebelitarık 
Boğazı’nı görmek üzere yol çıkıyoruz. Spartel Burnu ve Deniz Feneri’nden Cebelitarık boğazının giriş noktasını 
seyredeceğiz. Tanca şehir turu sonrası Otelimize yerleşme. Konaklama otelimizde. 

 
5. GÜN: TANCA / RABAT / KAZABLANKA/ MARAKESH 
Kahvaltı sonrası, Fas Krallığı'nın başkenti Rabat'a hareket. Şehir turumuzda Kraliyet Sarayı'nın görülmesi. Otobüs ile 
panaromik şehir gezimizde şehri ikiye bölen Abu Rakrak Nehri'nin okyanusa karıştığı yerde hakim bir tepedeki eski 
şehir Medina'nın görülmesi. 5. Muhammed ve 2. Hasan Mozolesi'nin ziyareti. Fas'ta 12.yüzyılda hüküm süren 
Muvahhid hanedanı sultanlarından Yakub El Mansur'un dünyada en büyük olması amacı ile inşasına başladığı ancak 
vefatı ile yarım kalan camii ve Hasan burcu olarak adlandırılan minaresinin görülmesi. Daha sonra Kazablankaya 
hareket. Yaklaşık 1 saatlik yolculuk sonrası Kazablanka'ya varış.Varışı takiben şehir turu. Şehir turu esnasında II. 
Hasan camii, Birleşmiş milletler meydanı ve 5.Muhammed meydanı görülecek ardından Atlas okyanusu kenarında 
bulunan cafe de dinlenme molası verilecektir. Tur sonrası Marakesh e hareket. 3 saat sürecek yolculuk sonrası 
Marakesh deki otelimize varış.Otelimize yerleşme. Akşam yemeği 
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6. GÜN: MARAKESH 
Sabah kahvaltı sonrası Marakesh şehir turu.Şehir turumuza Majorel bahçesi ile başlıyoruz.Daha sonra 13 y.y yapımı 
Koutibia camii , Saadi döneminden kalma mezarlık, Ba ahmed tarafından yaptırılan Bahia sarayını ziyaret ederek 
Unesco dünya mirası listesinde bulunan Djem el fna meydanına geçiyoruz.Burada yapacağımız gezi sonrası alış veriş 
için serbest zaman verilecektir.Tur sonrası otelimize transfer.Konaklama ve akşam yemeği otelimizde.Bu gece 
dileyen konuklarımız ile Marakesh in hemen dışında bulunan Chez Ali ekstra gezisi yapacağız.(60 €) Fas ın çeşitli 
bölgelerinden gelen yerel folklorik dansçılar tarafında yapılan gösteriler ile renklenen Chez Ali de eğlence dolu bir 
akşam geçireceksiniz. Konaklama otelimizde. 

 

7. GÜN: MARAKESH (ESSAOURİA) 
Sabah kahvaltı sonrası Essaouria turumuz için otelden hareket.(ekstra 50 €).Sürpriler le dolu bu muhteşem okyanus 
kıyısı şehri sizleri güzelliği ile büyüleyecek.Şehirde yapacağımız turumuzda Medina, Liman, Skala du Port, Skala de la 
Ville ve El Sanatları Çarşısı görülecek yerler arasındadır.. Öğle yemeğinde birbirinden lezzetli ve çeşitli okyanus 
balıklarını tatma imkanına sahipsiniz.(serbest).Tur sonrası otelimize dönüş. Konaklama otelimizde. 

 

8. GÜN: MARAKESH /KAZABLANKA / İSTANBUL 
Kahvaltı sonrası Kazablanka da bulunan havaalanına 13.10'da THY ile İstanbul'a uçuş. 20.10'da İstanbul'a varış. 
Turumuzun sonu. 

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER: 

 

 İstanbul / Malaga - Kazablanka / İstanbul bilet ücreti
 Tüm transferler
 3 ve 4 yıldızlı otellerde ikişer kişilik odalarda konaklamalar,
 Açık büfe sabah kahvaltıları
 Fas da konakladığımız otelde akşam yemekleri (içecekler hariç)
 Programdaki ziyaret ve geziler
 Sevilla da tekne turu
 Giriş ücretleri - Tarifa - Tanca feribot ücreti
 Türkçe rehberlik hizmeti

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 

 İspanya Schgengen vizesi ve servis ücreti 120 €

 Programda açıkça belirtilmeyen diğer tüm hizmetler
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