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1.Gün  İSTANBUL – KAZABLANKA - RABAT 

Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor.  İstanbul 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 – CHEFCHAOUEN  

Kahvaltının ardından Mavi Şehir olarak da bilinen Chefchaouen’a hareket ediyoruz. Yaklaşık 4,5 saatlik bir yolculuk 

sonrasında şehre varacağız. 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. Öğle yemeğimizi yerel restoranda alıyoruz. Serbest zaman sonrası otelimize transfer oluyoruz. 

Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

 

3. Gün  CHEFCHAOUEN - VOLUBİLİS - 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 gezimizi yapıyoruz ve yine UNESCO  Dünya Mirası 

Listesi’nde yer alan Meknes’e hareket ediyoruz. Öğle yemeğimizi yerel bir restoranda alacak ve sonrasında 

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                FEZ    

Kahvaltının 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. Öğle yemeğimiz yerel bir restoranda. Yemekten sonra Yahudi Mahallesi ve Kraliyet Sarayı 

gezileri ile günümüzü tamamlıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 
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5. 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. 

 

6. 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. 

7. Gün  MARAKEŞ – ISTANBUL  

Kahvaltının ardından özel otobüsümüz ile Marakeş 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 

FİYATLANDIRMA 
UÇUŞ DETAYLARI 

KALKIŞ TARİHİ KİŞİBAŞI 
2 ve 3 Kişilik Odada 

14 – 20 Kasım 2022 1.450 EUR TK 617 14NOV  ISTCMN 1145 1435 
TK 620 20NOV  RAKIST 1540  2245 

SINGLE Oda Farkı : + 390 EUR  

 Havalimanı buluşma saati, uçuştan 3 saat önce olup, detaylar tur hareketinden 2 gün öncesinde ayrıca iletilecektir. 
 Kalkış ve varış saatleri yerel saatlerdir. 
 *işareti olan uçuşlar, hareket tarihinden 1 sonraki takvim gününde varış noktasına ulaşır. 
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ÖRNEK (vb.) OTELLER 

RABAT CHEFCHAOUEN FEZ MARAKEŞ 

5***** Dawliz Hotel vb. 4**** Dar Ba Sidi vb. 4**** Barcelo Hotel vb. 5***** Kenzi Menara Palace 
vb. 

 

TURUN ARTILARI 

• Rabat’ta etkileyici mimarisiyle görmeden dönülmemesi gereken Kraliyet Sarayını, asla bitmeyen caminin 
görkemli yalnız minaresi Hassan Kulesini ve nehrin ağzında yerini alan muhteşem manzaralarıyla sadece gezinip 
sakin atmosferinin tadına varılması gereken Kasbah Oudaia’yı yakından tanıyacağız. 

• 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. 

• UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Volubilis ve Meknes’i ziyaret edeceğiz. 
• Fez Kraliyet Sarayı’ında ve Yahudi Mahallesi ‘Mellah’ta boyacılar ve deri tabaklayanların geleneksel yöntemlerini 

tanıma fırsatı yakalayacağız. 
• Dış kesimleri ile dünyanın en büyük yedinci camii olan Hassan II Cami’sini gezeceğiz. 
• 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 deneyimini 
yaşayacağız. 

 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLAN SERVİSLER 

 Türk Hava Yolları ile İstanbul – Kazablanka / Marakeş – 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 

 Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti 

 Seyahat Sigortası 

 Yurtdışı çıkış harcı 
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PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLMAYAN SERVİSLER 

 Programda belirtilmeyen yemekler, 

 Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler, 

 Fazla Bagaj ücreti, 

 Kişisel harcamalar, 

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

 

SIKÇA SORULAN SORULAR & ÖNEMLİ BİLGİLER 

 

KATILIM ŞARTI 
Bu gezimiz, en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir.  Yeterli katılım sağlanamadığı 
takdirde, son iptal bildirim tarihi tur başlangıcının 20 gün öncesidir. Katılım yetersizliği nedeniyle 
iptal edilen tur, acenteniz aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir. 

 

VİZE 

Umumi Pasaport   Vize gerekli değil   
Yeşil Pasaport   Vize gerekli değil 
Hizmet Pasaportu  Vize gerekli değil  
 
Seyahat bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaportunuzun olması 
gerekmektedir. 
 
Vize gereken destinasyonlarda, vize başvurusu için acentenizin tarafınıza ileteceği “Vize İçin 
Gerekli Evraklar” listesinde belirtilen belgeler ile vize başvurusunun yapılması gerekmektedir. 
 

Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribata 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. 

 

SAĞLIK 

Fas ülkeye girişlerde herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmuyor.  Bölgelerin iyi restoranlarında 
yiyeceğimiz öğle yemeklerinde sağlığınızı olumsuz şekilde etkileyecek bir sorunla 
karşılaşacağınızı düşünmüyoruz. Gezi boyunca musluk suyu içmemenizi yalnızca ilk kez sizin 
tarafınızdan açılacak şişe suyu tüketmenizi öneriyoruz. 

 

UÇUŞ SÜRELERİ 
İstanbul   Kazablanka   5 sa 15 dk 

Marakeş   İstanbul                   5 sa 05 dk 
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KONAKLAMA 

Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’lerden 
fazla mesafede kullanılabilir.  
 
3 Kişilik odalar, otellerin uygunluğuna göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye sunulan 
yatak, standart yataklardan küçük olabilir. 3 kişilik odalar 1 büyük yatak ve 1 ilave yataktan 
oluşmaktadır. İlave yataklar, açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan 
oluştukları için katılımcı 3. kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek 
sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.  
 
Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan ve fiyatlandırma bölümünde belirtilen yaş grubuna 
uyan tek (1) çocuk için geçerlidir. 
 
Tur programında dahil olan hizmetlerden otelde alınan kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı 
kültürüne uygun olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, 
ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir menü ile sunulmakta olup, gruplar için gruba tahsis 
edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir. 

 

PARA BİRİMİ Fas’ın para birimi Fas Dirhemi’dir (MAD). Fas Dirhemi’nin ülke dışına çıkarılması yasaktır. Elinizde 
kalan Dirhem’in ülkeden ayrılmadan önce tekrar USD ya da Euro’ya çevrilmesi gerekmektedir. 

 

SAAT DİLİMİ Türkiye ile Fas arasında -3 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Fas’ta 09.00'dur. 

 

TELEFON KULLANIMI Tüm cep telefonu operatörleri, hattınız uluslararası dolaşıma açıksa kullanılabilmektedir. Çöl 
bölgelerinde zaman zaman şebeke sorunu yaşanabilmektedir. 

 

KIYAFET VE GEREKLİ EŞYALAR 

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. Ayrıca 
ibadet yerlerinine girerken şort, etek veya vucüdunuzu açıkta bırakacak kıyafetlerden 
kaçınmanız, kadınların başını kapatacakları bir örtü, eşarp gibi bir aksesuar almaları 
gerekmektedir. 

 

YEMEK KÜLTÜRÜ 
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. 

 

ELEKTRİK 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. 

 

ALIŞVERİŞ 

Fas bir alışveriş cennetidir. Marakeş ve Fez’de karşımıza çıkacak “souk” adı verilen kapalıçarşılar 
bir yanda yerel ürünleri beğeninize sunarken, Kazablanka'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 birkaçı. 
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ÖNEMLİ NOTLAR 

*** Bu tura 14 yaşından küçük çocukları maalesef kabul edemiyoruz. 
Geçerli pasaportun olması ve/veya vize alınmış (vize gerekli destinasyon/pasaport için) olması, 
ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama 
yetkisi vardır. Bu durumdan Golden Bay Tour sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir.  
 
Golden Bay Tour, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne 
tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler 
değişebilir. Golden Bay Tour, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. 
Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır. 0-2 
yaş arası çocuklar alan vergisi ve alan hizmetleri bedeli ödemezler 
 
Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç 
içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en 
fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak 
üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin 
verilmeyen veya herhangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, 
keza hava şartları nedeniyle turun yapılması imkânsız hale geldiği durumlarda bahse konu 
turların yapılamamasından Golden Bay Tour sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç 
girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir. 

 

http://www.facebook.com/goldenbaytour
https://twitter.com/goldenbaytours
https://www.youtube.com/channel/UC3sGucYeWH4a9k87PrUvFlQ
https://www.instagram.com/goldenbaytour
http://www.goldenbaytour.com/

