BÜYÜK İSPANYA & ENDÜLÜS & PORTEKİZ
Madrid (1) – Toledo – Caseres – Lizbon (2) – Sevilla – Cordoba (1)
Granada – Murcia (1) – Valencia – Barcelona (2)

22-29 TEMMUZ &19-26 AĞUSTOS & 14-21 EKİM
1. Gün
MERSİN- ADANA - İSTANBUL – MADRİD
Saat 04:30 Mersin Stadyum önünde buluşma. Adana Havalimanına hareket. Pegasus Havayolları PC2081 sefer sayılı uçuşu
ile saat 07:10’da İstanbul’a hareket. Saat 08:40’de İstanbul’a varış. Pasaport işlemlerinin ardından Pegasus Havayolları
PC1099 sefer sayılı uçuşu ile saat 10:40’da Madrid' e hareket. Yerel saat ile 14.00 ’de Madrid' e varış. Alanda bizi bekleyen
özel otobüsümüz ile panoramik Madrid şehir turu. Görülecek yerler arasında Puerto del Sol, Plaza Mayor, Paseyo de la
Castellana, boğa güreşi arenası, Gran Via, Plaza de Espana, Kraliyet Sarayı, Puerto de Alcala bulunmaktadır. Şehir turu
ardından sunulacak serbest zaman dahilinde arzu eden misafirlerimiz ekstra düzenlenecek olan Madrid Gece Turuna (25
Euro) katılabilirler. Geceleme otelimizde.
2. Gün
MADRİD – (Toledo Turu) – CACERES – LİZBON
Sabah kahvaltısının ardından Lizbon'a hareket. Arzu eden misafirlerimiz ile ekstra olarak düzenlenecek olan Toledo Turu
‘na (40 Euro) katılma imkânı. M.Ö. 590 yılında Yahudiler tarafından kurulup, günümüzde üç büyük dine bağlı insanların
bir arada, barışçıl bir şekilde yaşadığı, tarihi ve turistik anlamda İspanya’ nın en önemli şehirlerinin başında gelen Toledo,
şövalyeler şehri olarak bilinir. İber yarımadasının en büyük nehri olan Tako şehrin içinden geçmektedir. Uzun süre İspanya
Krallığının başkenti olmuştur. Dünya’ nın en büyük Orta Çağ şehirlerinden olduğu için UNESCO Dünya Kültür Miras
Listesi’ne dahil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Donkişotun yazarı Servantes bu şehirde doğmuştur. San Martin Köprüsü,
Damasquinos (Şam İşi), altın el işçiliğinin yapıldığı atölyeler ve dükkânlar görülecek yerler arasındadır. Toledo Turu
sonrasında Caceres ve Lizbon yolculuğumuza devam ediyoruz. Caceres ‘e varışımızı takiben panoramik şehir turu. M.Ö 25
yılında Romalılar tarafından kurulan, 2015 yılında İspanya’nın Gastronomi başkenti seçilen, bazı kaynaklarda 'ölmeden önce
görülmesi gereken 1000 yer' arasında gösterilen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Caceres ‘de 12. YY.’ dan
kalma Emevi surları ve saraylarını görme fırsatı bulacaksınız. Tur bitimi Lizbon’a hareket otele varış ve geceleme otelinizde.
3. Gün
LİZBON – (Sintra & Carcais & Estoril & Capo da Roca)
Sabah kahvaltısının ardından panoramik Lizbon şehir turumuzu düzenliyoruz. Şehir turumuzda Rossio Meydanı, St.
Georges Kalesi’nin bulunduğu şehrin tarihi bölümü, Alfama semti, Belem Kulesi, Keşifler Anıtı, Jeronimus Manastırı ve Santa
Justa Asansörü görülecek yerler arasındadır. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Sintra & Cascais &
Estoril & Capo da Roca turuna katılabilirler (65 Euro). Bir tepe üstüne kurulu tarihi şehir Sintra, eşsiz manzarasıyla Cabo da
Roca, Atlantik kıyısındaki Cascais balıkçı kasabası ve Estoril görülecek yerler arasındadır. Tur sonrasında Lizbon Şehir
merkezine transfer ve kişisel aktiviteleriniz için serbest zaman, ardından rehberinizin bildireceği saatte otele geri dönüş.
Geceleme otelinizde
4. Gün
LİZBON – SEVİLLA – CORDOBA
Sabah kahvaltısının ardından panoramik şehir turu için Sevilla’ya hareket ediyoruz. Panoramik Sevilla turumuzda
göreceğimiz yerler arasında, İspanya Meydanı, Altın Kule, dünyanın 3. en büyük katedrali olan Sevilla Katedrali, havuzları
ve bahçeleri ile ünlü Maria Luisa Parkı ile Santa Cruz Meydanı bulunmaktadır. Tur sonrası Cordoba’ya hareket ve varışımıza
istinaden Roma İmparatorluğu döneminde kurulan, 10.yy.’da İslam devleti himayesinde Avrupa'nın en büyük şehri olan
Cordoba' yı keşfediyoruz. Burada görülecek yerler arasında Alcazar De Los Reyes Cristianos, Roma köprüsü, Kurtuba Camii
panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası otelimize transfer, geceleme otelimizde.
5. Gün
CORDOBA – (Al Hambra Turu) – GRANADA – MURCİA
Sabah kahvaltısının ardından Granada’ya hareket, varış ve ardından panoramik şehir turu, tarihi Endülüs/Granada
sokaklarında Emevi ve Abbasi dönemlerinden kalma eserlerin arasında Grand Via, La Rambla ve Belediye Meydanı
görülecek yerler arasındadır. Arzu eden misafirlerimiz ile ekstra olarak düzenlenecek olan (Sarayın müsaitliğine göre
gerçekleştirilir) Al Hambra turu (65 Euro). Arabesk mimarisi, havuz ve bahçeleri ile ünlü UNESCO Dünya Kültür Mirasları
Listesi’nde yer alan saray görülecektir (Harem girişi hariç). Tur sonrası Murcia ‘ya hareket ediyoruz. Güneydoğu İspanya ‘da
Segura Nehri kıyısına kurulu Murcia, ihtişamlı kiliseleri, geçmişten günümüze miras kalan mimari yapıları, Akdeniz
kıyısındaki birbirinden güzel plajları ve kendine özgü atmosferi ile ziyaretçilerine huzur veren bir şehir. Murcia ‘da
gerçekleştireceğimiz panoramik şehir turumuz esnasında Gotik, Rönesans ve Barok izler taşıyan ve Murcia Merkez Camii
‘nin üzerine inşa edilmiş olan ünlü Santa Maria Katedrali, rengarenk yapısı ile dikkat çeken Piskoposluk Sarayı, şehrin

merkezine modern hava katan Belediye Binası başlıca görülecek yerler arasındadır. Şehir turu sonrasında Murcia bölgesi
otelimize transfer ve dinlenmek üzere serbest zaman.
6. Gün
MURCİA – VALENCIA – BARCELONA – (Barcelona Lokal Mahalleler Gece Turu)
Sabah kahvaltısının ardından Valencia’ya hareket ve panoramik şehir turu. Turumuzda göreceğimiz yerler arasında Gotik
Katedral, Micalet Çan Kulesi, 15. Y.Y. da takasla alışveriş yapılan Lonja Market, eski market alanı ve portakallarıyla ünlü
meyve bahçeleri bulunmaktadır. Sonrasında Barcelona’ya varış ve panoromik şehir turu. Turumuz da Plaza De Catalunya
Meydanı, La Rambla Caddesi, Kristof Kolomb Heykeli, La Sagrada Familia Kilisesi, Plaza De Espana görülecek yerler
arasındadır. Arzu eden misafirlerimiz ile ekstra olarak düzenlenecek olan Barcelona Akşamları Gece Turu’na (25 Euro)
katılabilirler. Akşam ışıklarının Barcelona şehrine kattığı güzellikler eşliğinde Barcelona Katedrali, Gotik ve Local mahalleler,
Belediye Binası, Plaza Real ve Pazar yeri-La Bogueria görülecek yerler arasındadır. Tur bitiminde sunulacak serbest zaman
ardından otelimize transfer.
7. Gün
BARCELONA – (Girona & Figueras & Dali Müzesi) – (Flamenco
Sabah kahvaltısının ardından tüm gün serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ile ekstra olarak düzenlenecek olan Girona
& Figueras & Dali Müzesi turuna (65 Euro) katılma imkanı, turumuzda orta çağdan kalma mimari yapılarıyla Girona şehri,
büyük katedrali ve Yahudi mahallesi, ünlü ressam Dali’nin doğduğu Figueras kasabası ve Dali Müzesi ziyaret edilecektir.Tur
sonrasında Barcelona şehir merkezine transfer ve rehberimizin belirleyeceği saate kadar serbest zaman. Akşam Arzu eden
misafirlerimiz ile ekstra olarak düzenlenecek olan Flamenco Show Turu. (55 Euro) Dansın dile geldiği show Flamenco; alt
sınıfın, üst sınıfa olan haykırışı olarak da biliniyor. Bu keyifli turumuzun ardından otelimize transfer ve dinlemek üzere
serbest saatler.
8. Gün
BARCELONA – İSTANBUL
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Odaların boşaltılması ve otelden ayrılış işlemleri. Rehberimizin belirleyeceği
saatte özel otobüslerimiz ile havalimanına transfer, bilet ve bagaj işlemlerinin tamamlanmasından sonra Pegasus Hava
Yolları’nın PC 1092 sefer sayılı uçuşu ile saat 14.35 ’de İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 19:10 ’da İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı‘na varış. Pasaport işlemlerimizin ardından iç hatlara geçiş ve Pegasus hava yolları PC2096 sefer sayılı uçuş ile
saat 20:50’de Adana’ya uçuş. Saat 22:10’da Adana’ya varış. Bizi bekleyen aracımız ile Mersin’e transfer.

PAKET FİYATI – NAKİT –EKİM

2 ve 3 Kişilik
Oda / Kişi başı

Tek Kişilik
Oda Farkı

3 – 12 Yaş
Çocuk

0 – 2 Yaş
Çocuk

3*&4* Oteller

799 €

270 €

749 €

150 €

PAKET FİYATI – NAKİT-TEMMUZ /AĞUSTOS

2 ve 3 Kişilik
Oda / Kişi başı

Tek Kişilik
Oda Farkı

3 – 12 Yaş
Çocuk

0 – 2 Yaş
Çocuk

3*&4* Oteller

849 €

270 €

799 €

150 €

Avantajlı Ekstra Tur Paketi : 340 € yerine = 290 €
Madrid Gece Turu (25 Euro) & Barcelona ve Lokal mahalleler gece Turu (25 Euro) & Toledo Turu (40 Euro) & Flamenco Turu (55 Euro)
& Sintra & Cascais & Estoril & Capo da Roca Turu (65 Euro) & Al Hambra Turu (65 Euro) & Girona & Figueras & Dali Müzesi (65 Euro)

0-2 yaş arası ücretsiz, 3-12 yaş arası %50 indirimlidir)

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ
 Pegasus Havayolları ile Adana–İstanbul(Sabiha Gökçen)–Madrid/Barcelona–İstanbul(SabihaGökçen)–Adana uçak
 Havalimanı vergileri ve hizmetleri bedeli,
 Madrid(1), Lizbon (2), Cordoba (1), Murcia (1), Barselona (2) toplamda 7 gece konaklama
 Otelde alınacak sabah kahvaltıları
 Alan/Otel/Alan transferleri ve şehirlerarası transfer,
 Madrid, Casares, Lizbon,Sevilla,Cordoba ,Granada,Cartagena,Valencia,Barcelona,Lizbon panoramik şehir turları
 Otel vergileri,
 Seyahat sağlık sigortası
 Turist şehir vergileri,
 Türkçe rehberlik hizmetleri
 Mersin-Tarsus-Adana-Tarsus-Mersin Havaalanı transferi
 Deneyimli MARİNATUR eşliği

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ
 Vize ücreti (150 Euro),
 Yurt dışı çıkış harcı bedeli,(50 TL)
 Her türlü otel ekstraları ve kişisel harcamalar, şoför bahşişleri
 Müze ve ören yerleri girişleri
 65yaş üzeri için seyahat sigorta farkı 25€
VİZE
T.C vatandaşları için vize uygulaması vardır. Vize başvurusu için seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli
pasaport ile acentemizden “Vize İçin Gerekli Evraklar” listesinde belirtilen belgeler ile başvurmak gerekmektedir. Yeşil
pasaport sahipleri için vize uygulaması olmayıp, seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport yeterlidir
Vize alınmış olması, ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmez, pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama yetkisi
vardır. Bu durumdan acentamız sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir.
T.C. yeşil pasaportu ile seyahat edecek misafirlerimizin, eğer pasaportlarının alınış tarihi 10 yıldan eski ise;
pasaportlarını yenilemeleri gereklidir. Aksi halde gidecekleri ülkeye kabul edilmeyebilirler ve/veya Türkiye'den havayolu
firması tarafından uçuşları gerçekleştirilmeyebilir. Böyle bir 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.
NOTLAR
*** 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak standart
yataklardan küçüktür..
***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 mönü ile
sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.
***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.
***MARİNATUR 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. MARİNATUR, bu değişiklikleri en kısa
sürede bildirmekle yükümlüdür. Yolcu saat değişme riskini kabul ederek geziyi satın almıştır. 0-2 yaş arası çocuklar alan
vergisi ve alan hizmetleri bedeli ödemezler

