Vizesiz FAS
FAS KRALİYET ŞEHİRLERİ

Beyaz Casablanca, Kızıl Marrakech, Mavi Şafşavan
Marrakech (2) - Essaouira () - Oualidia -Casablanca (1) - Rabat- Tanja (1) - Şafşavan - Fes (2)

19-26 Kasım 2022
*** 7 Kahvaltı & 7 Akşam Yemeği Dahil!! ***
01.Gün
MERSİN-ADANA-İSTANBUL – MARAKECH
Mersin Stadyum önünde buluşma ve Adana’ya hareket. Adana Havalimanı varışta bilet bagaj ve pasaport işlemlerimizin
ardından Türk Hava Yolları TK2781 sefer sayılı uçuşu ile saat 06:55’de İstanbul Havalimanına hareket. Saat 08:30,’da
İstanbul Havalimanına varış ve Dış hatlar terminaline geçiş. Türk Hava Yolları TK619 sefer sayılı ucusu ile saat 11:50’de
Marakech’e hareket. Yerel saat ile 15:10’da Marakech’e varış ve alanda bizleri bekleyen aracımız ile buluşma ve panoramik
şehir turu. Koutubia minaresi ve Afrika’nın tüm renklerini buluşturan, sokak gösterileri, yılan oynatıcılar, açık hava restoranları
ile hareketli, Afrika’nın en büyük meydanı Jmaa el Fna göreceğimiz yerler arasında. Tur sonrası Marakeş’deki otelimize
transfer ve serbest zaman. Akşam Yemeği ve konaklama otelimizde.
2. Gün
MARAKECH
Sabah kahvaltısının ardından Marakeş’i saran ve birçok berberi köyünün yanısıra meşhur Ourika vadisini de barındıran Atlas
dağları gezimizle günümüz başlıyor. Ourika vadisinde bol bol fotoğraf çekip yol boyunca bizi selamlayacak birçok berberi
köyünden birine konuk olarak nane çaylarımızı içip ferahlamamızın ardından 1900’lerin başından itibaren özellikle Fransız
olmak üzere pek çok Avrupa’lı modacı, sanatçı, müzisyen ve maceracının gözde mekânlarından Marakeş şehir turumuza
başlıyoruz. Afrika ticareti için önemli bir merkez noktası olmanın yanında, bir zamanlar İslam sanatı ve Felsefesine de yön
vermiş Marakeş’in halen ortaçağdaki yaşam geleneklerini sürdüren medinasında (eski şehir); argan yağı ve egzotik baharatlar
hakkında bilgiler alıyor, ülkeye özgü çini işi zelijlerle süslü Bahia sarayını ziyaret ediyoruz ve rengarenk çarşılarında serbest
zamanın ardından otelimize transfer. Akşam Yemeği ve konaklama otelimizde.
3. Gün
MARAKECH – ESSAOUIRA
Sabah kahvaltısının ardından Marakeş’in en güzel mekanlarından biri olan Majorelle bahçesi turu. Fransız mobilya tasarımcısı ve
ressam Jaques Majorelle tarafından kurulan ve ünlü modacı Yves Saint Laurent tarafından bugünkü şekline kavuşturulan
Majorelle bahçesi gezimizin devamında, Unesco ‘’Dünya Mirası’’ listesinde yer alan Essaouria’ya gidiyoruz. Yol boyunca
göreceğimiz argan ağaçlarının bizi ulaştıracağı Atlas okyanusu kıyısındaki Essaouria, Orson Welles’in Othello’su ve son
dönemde çok izlenen Game of Thrones adlı dizi gibi pek çok yapıma sahne olmuştur. Sanat ve kültürün iç içe geçtiği sıra dışı
şehir Essaouria’da yahudi mahallesi mellah, Portekiz kalesi, mavi tekneleriyle ünlü balıkçı limanı ve birbirini dik kesen
sokaklarıyla son derece ferah eski kent merkezi gezilerimizin ardından Tur sonrası Essaouira’daki otelimize transfer ve serbest
zaman. Akşam Yemeği ve konaklama otelimizde.
4. Gün
ESSAOUIRA – OUALIDIA – CASABLANCA
Sabah kahvaltısının ardından ülkenin Atlantik kıyısını takip ederek Kazablanka’ya doğru yolculuk ediyoruz. Yol üzerinde
uğrayacağımız Oualidia istiridye üretimi yapılan bir lagüne sahip. Lagünde yapacağımız tekne turunun ardından dileyen
misafirlerimiz tüm Avrupa’ya ihraç edilen istiridyelerden tadabilir ve çeşitli balık yemeklerinden seçerek öğle yemeklerini
alabilirler. Ardından Casablanca şehir turumuz için hareket ediyoruz. 2. Dünya savaşında tarafların görüşmelerine ve çok
yoğun casusluk faaliyetlerine ev sahipliği yapmış Casablanca şöhretini dönemi anlatan ve “Bir daha çal Sam” sözüyle
hatırlanan, meşhur Casablanca Hollywood filmine borçludur. Günümüzde Afrika’nın ve ülkenin en büyük limanlarından birine
sahip bir sanayi şehri olan Casablanca’da Hobous semti, Muhammed V. Meydanı, Casablanca filminin çekildiği mekandan
esinlenerek yapılan Rick’s Cafe’yi, Hasan II camii ve cıvıl cıvıl kordon boyu Corniche göreceğimiz yerler arasında. Tur sonrası
otelimize transfer ve serbest zaman. Akşam Yemeği ve konaklama otelimizde.
5. Gün

CASABLANCA – RABAT – TANJA

Sabah kahvaltısının ardından ardından ülkenin başkenti Rabat’a hareket ediyoruz. Okaliptüs ve Portekiz mantar ağacı ormanı ile

çevrili Rabat, Bou Regreg ırmağının kıyısında yer alıyor. Sürgündeki kral dönüşünü bu şehirden ilan ettiğinden beri ülkeye
başkentlik yapan Rabat’ta Kasbah Oudaya, Hasan kulesi ve 5.Muhammed mozolesi ziyaretlerimizin ardından, ülkenin en
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kuzey ucu Tanja’ya hareket ediyoruz. Tanja’da Atlas okyanusu ve Cebelitarık boğazı manzarasını izleyeceğimiz Cap Spartel,
Herkül mağarası, Tanja Medine, İbni Batuta türbesi gezilerimizin ardından muhteşem manzarası ile ünlülerin uğrak yeri olmuş
Cafe Hafa’da vereceğimiz serbest zaman sonrasında Tanja’da bulunan otelimize transfer ve serbest zaman. Akşam Yemeği ve
konaklama otelimizde.
6. Gün

TANJA – ŞAFŞAVAN – FES

Sabah kahvaltısının ardından Rif Dağlarından güneye doğru Şafşavan üzeri Fes yolculuğumuz başlıyor. Şöhreti Fas sınırlarını

çoktan aşmış Mavi Şehir Şafşavan’ın labirenti andıran masmavi sokakları arasında yapacağımız yürüyüşten sonra, dileyen
misafirlerimiz için alışveriş yapmak ve öğle yemeği için serbest zamanımız olacak. Doya doya Şafşavan gezimizin ardından
Fes’deki otelimize transfer ve serbest zaman. Akşam Yemeği ve Konaklama otelimizde.
7. Gün

FES

Sabah kahvaltısının ardından Fes turumuz için hareket ediyoruz. Fes’de kraliyet sarayının anıtsal kapısı Bab-el Makhzen ve onu

çevreleyen Yahudi mahallesi Mellah’ta yapacağımız yürüyüşün ardından geçmişte askeri gözetleme kulesi olarak kullanılan
Borj Sud’e geçiyor ve Fes Medine’yi yukarıdan fotoğraflama imkanı buluyoruz. Devamında gerçekleştireceğimiz Medina
turumuzda Attarine Medresesi, Karaouine Üniversitesi, Nejarine Meydanı, Fas’a özel takı ve bakır eşyaların satıldığı çarşı ve
Fes Irmağı yakınına kurulmuş, günümüzde geleneksel usulle deri işlemeyi sürdüren tabakhane göreceğimiz yerler
arasındadır. Turumuz esnasında Riyad’da geleneksel bir nane çayı molasını da ihmal etmiyoruz. Tur sonrası Fes’deki otelimize
transfer ve serbest zaman. Akşam Yemeği ve konaklama otelimizde.
8./9. Gün

FES – CASABLANCA – İSTANBUL-ADANA – MERSİN

Sabah kahvaltısının ardından Casablanca Havalimanına doğru hareket ediyoruz. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından Türk

Hava Yolları tarifeli TK 618 sefer sayılı uçuşu 16:15’de ile İstanbul’a hareket. 22. Yerel saat ile 22:55’de İstanbul’a varış ve iç
hatlara geçiyoruz Türk hava yolları TK2474 sefer sayılı uçuşu ile 02:10’da Adana’ya hareket. 03:40’da Adana’ya varış.
Mersin’e transfer

FİYAT

2 ve 3 Kişilik
Oda / Kişi başı

Tek Kişilik
Oda Farkı

3 – 12 Yaş
Çocuk

0 – 2 Yaş
Çocuk

NAKİT

1095 Euro

300 Euro

890 Euro

200 Euro

PAKET FIYATINA DAHIL OLAN HIZMETLER












Pegasus Hava Yolları ile Adana - İstanbul – Marakeş // Cazablanca – İstanbul-Adana arası uçak bileti,
Mersin-Adana Havalimanı-Mersin transferi
Havalimanı Vergileri,
Alan – otel – alan transferleri,
4* Otellerde 7Gece konaklama
Otellerde alınacak 7 Kahvaltı, 7 Akşam Yemeği
Otel vergileri
Programda belirtilen Şehir Turları;
Profesyonel Türkçe Rehberlik hizmetleri,
Deneyimli Marinatur eşliği
Giriş ücretleri ( Hassan II Camii, Fes Karaouin Mederesesi + Bahia Sarayı +Majorelle Bahçesi + Lokal Rehberler)

PAKET FIYATINA DAHIL OLMAYAN HIZMETLER





Seyahat sigortası 20€ (65yaş üzeri için seyahat sigorta farkı +20€ )
Yurtdışı çıkış harcı(50TL)
Paket fiyatına dahil olduğu açıkça belirtilmemiş her turlu hizmet,
PCR testi
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KONAKLAMA NOTLARI, UÇUŞ DETAYLARI, VİZE ve COVID 19 BİLGİLENDİRMELERİ

o
o
o
o
o
o
o

o

Otellerinin Giriş saatleri 15:00 – 17:00 arası / Çıkış saatleri 10:00 – 12:00 arasındadır.
Kalkış ve varış saatleri yerel saatlerdir.
*işareti olan uçuşlar, hareket tarihinden 1 sonraki takvim gününde varış noktasına ulaşır.
İç hat bağlantı detay ve fiyat farklarını sorunuz.
Gruplarda fiyatlar geçerli değildir, Özel fiyatlarımızı sorunuz.
FAS Ülke Girişinde PCR testi istenmektedir. Fas vatandaşları dâhil tüm misafirlerin kalkış itibari ile 0-72 saat içerisinde alınmış olan
negatif PCR test istenmektedir.
Kısıtlamalı ülkelerden gelen misafirlerin kalkış itibari ile 0-48 saat içerisinde alınmış olan negatif bir PCR testi olması gerekmektedir.
Test Arapça, Fransızca ya da İngilizce dillerinde olmalıdır.
PCR testten muaf olan yolcular;
11 yaşından küçük yolcular.
Kısıtlamalı Ülkeler dışından gelip varıştan en az 2 hafta önce aşılarının tam olduğunu gösteren COVID-19 aşı sertifikasına sahip
olan yolcular. (AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik, Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen (Johnson & Johnson için tek doz), Covishield
(Serum Institute of India), Moderna - Sinovac)
Türkiye Ülke girişten en az 14 gün önce aşı yaptırdıklarına veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son altı
ay içinde COVID-19 hastalığını geçirdiklerine dair ilgili ülke resmi otoriteleri tarafından düzenlenmiş belgeleri/sertifikaları ilk çıkış
noktalarında ibraz etmeleri beklenmektedir.
Bu kişilerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen test raporu ibrazı talep edilmeyecek olup, bu kişiler için karantina tedbiri
uygulanmayacaktır. Aşı sertifikasının veya COVID-19 hastalığını geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda, girişten en
fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten en fazla 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test
sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

ÖNEMLİ NOTLAR
















Tur Programımız minimum 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, son iptal bildirim tarihi tur
kakışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği nedeniyle İptal edilen tur acenteniz aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir.
Yeterli katılımın olmadığı ancak turun gerçekleştirildiği durumlarda İngilizce rehberlik verilebilir.
Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi
hareketinden 48 saat önce acenteniz tarafından bildirilecektir.
Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’lerden fazla mesafede kullanılabilir. Böyle bir durumda,
turun hareket tarihinden 15 gün önce acenteniz tarafından bilgi verilecektir.
3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik
odalar 1 büyük yatak + 1ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar. Açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için
Tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.
Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.
Tur programında dâhil 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 dâhil 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 dâhil 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 imkansız hale geldiği durumlarda bahse konu turların
yapılamamasından Marina tur sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen noktalarda imkânlar dâhilinde toplu
taşıma veya yaya olarak yapılabilir.
Ekstra turlar, servis aldığımız yerel acente tarafından en az 10 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli sayı sağlanamadığı takdirde geziler
yapılamamakta veya ekstra gezi fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve
saatleri, gidilecek yerlerde ki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.
Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Tur esnasında düzenlenen ekstra turlara katılmak istemeyen yolcular, yol üzerinde
bulunan müsait bir dinlenme tesisinde beklemeyi kabul etmiş sayılırlar. Bu yolcular ekstra tur başlamadan yol üstü dinlenme tesisine bırakılıp,
turun tamamlanması ardından bırakıldıkları noktadan alınırlar.
Sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için alternatif bilgiler bulunduğu durumda konaklayacağınız otel(ler)i gezi hareketinden
48 saat önce öğrenebilirsiniz.
Promosyon ve Erken Rezervasyon kampanyalı turlarımızda misafir tarafından iptal ve değişiklik yapılamaz.
Marina tur 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. Marina tur, 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.

VİZE






T.C vatandaşları için vize uygulaması yoktur. Vize başvurusu için seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 8 ay geçerli pasaport ile yeterlidir.
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 havayolu firması tarafından uçuşları gerçekleştirilmeyebilir. Böyle bir durumda
sorumluluk yolcuya aittir.
Pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama yetkisi vardır. Bu durumdan Marina tur sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir.
Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribat(lar)a 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.
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