
 

F A S   M A S A L I 

 

Bu bilgilendirme dosyasında, Pangea Voyage Fas Turu hakkında rota, hizmet, aktivite, ücret ve içerik 

detayları bulunmaktadır. Tur ücreti, 990 € olarak belirlenmiştir. 

 

TARİHLER & DESTİNASYON 

Fas turumuz, 7 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos 2021 tarihinde sona erecektir. 

İstanbul’dan Kazablanka’ya direkt uçarak bu masalsı maceramıza başlayacağız. Fas’ta sırasıyla 

Kazablanka, Rabat, Fes, Chefchaouen, Marakeş ve Büyük Sahra Çölü’nü ziyaret edeceğiz. Ülke içindeki 

ulaşımımızı, kafilemize özel bir araç ile sağlayacağız. 

 

PASAPORT & VİZE 

Fas gezimiz için geçerli bir pasaporta ihtiyacınız bulunuyor. Tüm pasaport işlemleri ile ilgili tur 

danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Fas, ülkemizden vize istemiyor. Bu nedenle herhangi bir vize 

prosedürü ile karşılaşmayacağız. 

 

ÜCRETE NELER DÂHİL? 
Gidiş Dönüş Fas Uçak Biletleri 
Tüm Konaklamalar 
Kahvaltılar 
Seyahat Sağlık Sigortası 
Fas İçi Ulaşım 
Şehir Vergileri 
Yurt Dışı Çıkış Harcı 
Profesyonel Rehberlik 
Havalimanı Transferleri 
Büyük Sahra Çölü Turu 

 

 
 
 

BAŞKA NE TÜR GİDERLERİNİZ OLUR? 
Gezi esnasında alışveriş, eğlence, akşam yemeği 
gibi kişisel giderleriniz olacak. Bunları göz önüne 

alarak bir bütçe hesaplaması yapabilirsiniz. 

 

 

 



ACENTA BİLGİLERİ 

Pangea Voyage, bir Lamel Travel & Pozitif Turistik Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti. iştirakidir. Vize işlemleri, 

seyahat sağlık sigortası, uçak bileti satışı, konaklama rezervasyonu, fuar etkinlikleri, yurt içi ve yurt 

dışı turlar gibi birçok hizmet için bize ulaşabilirsiniz. Tüm tatil planlarınız için, yetkili acentalardan 

hizmet almaya özen göstermenizde fayda var. Yasal olarak haklarınızın güvence altında olması için, 

TÜRSAB sitesi üzerinden firmanızı kontrol ediniz. Yetki belgesi bulunmayan ve kaçak olarak faaliyet 

gösteren firmaları lütfen yetkililere bildirin. 

 

Şirket Unvanı: 
TÜRSAB Belge No: 
Ticaret Sicil No: 
Vergi Dairesi: 
Vergi No: 
Denetim Mercii: 
Web Sitesi: 

Pozitif Turistik Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti. 
A Grubu 10025 – Lamel Travel 
949275 – İstanbul Ticaret Odası 
Beyoğlu Vergi Dairesi 
733 041 5009 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
www.pangea-voyage.com 

 
 

YASAL GÜVENCELER 

Gezilerimizde her an yasal güvence altında bulunuyorsunuz. Gönlünüz ferah şekilde macerayı yaşayın. 

TÜRSAB Güvencesi: Bünyemizdeki tüm etkinliklerimiz, TÜRSAB güvencesi altındadır. TÜRSAB Dijital 

Doğrulama Sistemi üzerinden firmamızla ilgili gerekli kontrolleri yapabilirsiniz. 

Sağlık Sigortası: Katıldığınız seyahatin ilk anından son anına kadar, tam donanımlı ve 30.000 € 

teminatlı seyahat sağlık sigortanız yanınızda oluyor.  

Tur Sözleşmesi: İstanbul mahkemelerinin ve resmi icra dairelerinin yetkili olarak atandığı paket tur 

sözleşmesi kapsamında tüm haklarınız güvence altındadır. 

 

KONAKLAMA & YEMEK & ALIŞVERİŞ 

Seyahatimiz kapsamında üç ve dört yıldızlı lüks tesislerde konaklama yapacağız. Otellerimiz, şehir 

merkezinde yer almaktadır. Tüm odalar iki kişiliktir. Sabah kahvaltısı bulunmaktadır. Konaklama 

esnasında ücretsiz internet erişiminden faydalanabilirsiniz. Çöl turunda ise Berberi çadırlarında 

konaklama yapacağız. 

Akşam yemekleri için birbirinden güzel seçenekler bulunuyor. Gün içinde nefis ve unutulmaz geziler 

yaparken, akşam saatlerini de tamamen kendimize ayıracağız ve yöresel lezzetleri tadacağız. Alışveriş 

ve eğlence için tüm faydalı bilgileri sizle paylaşıyoruz.  

 

ÖDEME PLANI & İPTAL KOŞULLARI 

Bu masalsı maceraya katılmak istediğinizde, ilk etapta tur sözleşmesi imzalıyoruz. Organizasyon 

hakkında eksiksiz şekilde bilgilendirilmeniz çok önemli. Tüm konularda mutabık kalmanız durumunda 

sözleşmeyi imzalayabilir ve kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Kayıt sırasında ücretin %40’ı ödenmektedir. 

Kalan ücreti, seyahat başlangıç döneminde ödeyebilirsiniz. 

Sözleşmeyi imzaladıktan sonraki ilk yedi gün içerisinde hiçbir mazeret sunmadan cayma hakkınız 

bulunuyor. Bu durumda, ödemiş olduğunuz ön kayıt ücreti herhangi bir kesinti olmadan iade 

edilmektedir. Seyahat döneminde herhangi bir pandemi, siyasi darbe, doğal afet, yurt dışı çıkış yasağı 

gibi engelleyici durumlar yaşanırsa, iptal ve iade hakkınız bulunuyor. Bu tür zorunlu koşullarda, 

ödemiş olduğunuz tüm tur bedeli, herhangi bir kesinti olmadan tarafınıza iade edilmektedir. 



GÜNLÜK TUR PROGRAMI 

 

Birinci Gün | Kazablanka 

Gezimizin ilk gününde İstanbul’dan direkt uçuşla Kazablanka’ya varıyoruz. Pasaport işlemlerimizin 

ardından özel aracımızla otelimize geçeceğiz ve kısa bir mola vereceğiz. Öğleden sonra şehri detaylı 

şekilde keşfetmeye başlayacağız. Rick’s Café’de Kazablanka esintili nefis bir yemek bizi bekliyor. 

Ziyaret Noktaları: II. Hasan Camii, Kazablanka Katedrali, Central Marketplace, Mahkama du Pacha, 

Royal Palace, V. Muhammed Meydanı, Old Medina Clock Tower, El-Hamra Camii, Arab League Park 

 

İkinci Gün | Rabat, Chefchaouen 

Oteldeki kahvaltımızın ardından sabah saatlerinde Rabat’a geçeceğiz ve şehri gezmeye başlayacağız. 

Ziyaret Noktaları: Hassan Tower, Kasbah of the Udayas, Chellah, Royal Palace of Rabat, Ahl Fas Camii, 

Medersa, Old Market, Bab el-Mrissa, Chellah Necropolis, Büyük Camii, Aziz Peter Katedrali 

Rabat gezimiz sonrasında mavi kasaba Chefchaouen’a varacağız. Burada çok mistik bir otelde 

konaklayacağız. Mavi sokaklar ve renkli tezgâhlar bizi bekliyor. Burası fotoğraf için eşsiz bir yer. 

 

Üçüncü Gün | Fes 

Kısa bir yolculuğun ardından Fes’teyiz. Kızıl renk bu şehre çok yakışıyor. Fes, tabakhaneleri ve 

baharatlarıyla oldukça ünlü. İlginç bir tecrübe olacak. 

Ziyaret Noktaları: Ebu İnaniye Medresesi, Al Attarine Madrasa, Royal Dar El Makhzen Sarayı, Bab Rcif, 

Mavi Kapı, Tajamouati Camii, Boujloud, Bab Chorfa, Baharat Sokağı, Fes Tabakhaneleri 

 

 

 

 

 

 



Dördüncü Gün | Marakeş 

Artık Marakeş’teyiz. Otelimizde dinlendikten sonra bu nefis şehri keşfetmeye başlayacağız. Ertesi gün 

çıkacağımız çöl turundan önce güzel bir deneyim bizi bekliyor. 

Ziyaret Noktaları: Jemaa el-Fnaa, Bahia Sarayı, El Badii Sarayı, Koutoubia Camii, Medina of Marrakesh, 

Bab Agnaou, Ben Youssef Camii, Marakeş Pazarları, Moulay el Yazid Camii, Henna Art Cafe 

 

Beşinci Gün | Büyük Sahra Çölü 

Özel parkur araçlarıyla Büyük Sahra Çölü maceramız başlıyor. Berberi köyleri, çölde konaklama, yıldızlı 

geceler, Star Wars çekim mekânları, develerle çöl turu ve çok daha fazlasıyla hayatınızın en özel 

olaylarından biri sizi bekliyor. Sahra maceramız gerçekten unutulmaz olacak. Gece yıldızları izleyerek 

uykuya dalacağız. Uzun pozlama fotoğraflar için harika bir fırsat var. 

Büyük Sahra’da bize yerel Berberi rehberler yardımcı olacaklar. Çölde konaklayacağımız gece için özel 

hazırlanan çadırlar bulunuyor.  Yemek ve temel ihtiyaçlar için tüm olanaklar mevcut. 

 

Altıncı Gün | Büyük Sahra Çölü 

Çölde güzel bir kahvaltının ardından yeni güne başlıyoruz. Bu bölge, sahip olduğu eşsiz dokusuyla 

birçok filme ve diziye ev sahipliği yaptı. Babil, Gladyatör, Arabistanlı Lawrence, Mumya, Pers Prensi, 

Cennetin Krallığı, Game of Thrones bunlardan bazıları… UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Aid Ben 

Haddou köyü ve sonsuz çöl bizi bekliyor. Unutulmaz gezimizin en özel ziyaret noktası Büyük Sahra 

olabilir. Akşam saatlerinde Marakeş’teki otelimize geri döneceğiz ve güzel bir veda gecesi yapacağız. 

 

Yedinci Gün | Eve Dönüş 

Otelimizdeki güzel bir kahvaltının ardından son hazırlıklarımızı yaparak havalimanına geçeceğiz. Bir 

haftalık unutulmaz yolculuğumuzun sonuna geldik. Bunun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. 

Akşam saatlerinde İstanbul’a varmış olacağız ve gelecek maceraya kadar vedalaşacağız. 
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