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M İ S T İ K   F A S 
 

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

detayları bulunmaktadır. Gezimizin ücreti, 1.290 Euro olarak belirlenmiştir. 

 

 

Tarihler & Rotamız 

Fas turumuz için çeşitli tarihler bulunmaktadır. Güncel tarihleri web sitemiz üzerinden kontrol 

edebilirsiniz. İstanbul’dan Kazablanka’ya direkt uçuşla gidiyor ve bu masalsı maceramıza başlıyoruz. 

Fas’ta sırasıyla Tanca, Chefchaouen, Fes, Büyük Sahra Çölü, Atlas Film Stüdyoları, Todgha Gorge 

Vadisi, Boumalne Dades, Aït Benhaddou, Marakeş ve Kazablanka’yı ziyaret edeceğiz. Ülke içerisindeki 

ulaşımımızı, kafilemize özel bir araç ile sağlayacağız. Her şey bize özel, hepsi ücrete dâhil. 

 

 

 

Pasaport & Vize & PCR 

Fas gezimiz için geçerli bir pasaporta ihtiyacınız bulunuyor. Seyahat bitim tarihi itibariyle 

pasaportunuzun en az altı ay daha geçerlilik süresi bulunmalı. Tüm pasaport işlemleri ile ilgili tur 

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

prosedürü ile karşılaşmayacağız.  Aşı kartı ve PCR testi gerekmiyor. 

 

 

 

Ücrete Neler Dâhil? 
▪ Gidiş Dönüş Fas Uçak Biletleri 
▪ Tüm Konaklamalar 
▪ Kahvaltılar 
▪ Seyahat Sağlık Sigortası 
▪ Fas İçi Ulaşım 
▪ Şehir Vergileri 
▪ Profesyonel Rehberlik 
▪ Havalimanı Transferleri 
▪ Büyük Sahra Çölü Turu 
▪ Fotoğraf & Video Çekimi 
▪ Bagaj Hakkı 

 

                                                         
 
 

 
Diğer Giderler Nelerdir? 

Gezi esnasında alışveriş, eğlence, akşam yemeği 
gibi kişisel giderleriniz olacak. Bunları göz önüne 

alarak bir bütçe hesaplaması yapabilirsiniz. 
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Acenta Bilgileri 

Pangea Voyage, bir Pozitif Turistik Servis Hizm. Tic. Ltd. Şti. markasıdır. 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 ve resmi makamlara 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: Katılmış olduğunuz 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 & Alışveriş 

Seyahatimiz kapsamında hijyenik, konforlu otellerde ve geleneksel riadlarda konaklama yapacağız. 

Tüm odalar iki kişiliktir. Sabah kahvaltısı bulunmaktadır. Konaklama esnasında ücretsiz internet 

erişiminden faydalanabilirsiniz. Çöl turunda ise Berberi çadırlarında konaklama yapacağız. Yemek ve 

alışveriş için de güvenli seçenekleri sizle paylaşacağız. 

 

 

Ödeme Planı & İptal Koşulları 

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 sözleşmeye göre ücretin 

%40’ı ödenmektedir. Kalan ücreti, seyahat başlangıç döneminde ödeyebilirsiniz. 

 

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. 
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Birinci Gün | Kazablanka’ya Varış, Tanca 

Gezimizin ilk gününde İstanbul’dan direkt uçuşla Kazablanka’ya gidiyoruz. Uçuşumuz yaklaşık olarak 

dört buçuk saat sürecek. Kazablanka’ya vardığımızda pasaport işlemlerimizin ardından ilk şehrimiz 

olan Tanca’ya doğru bir yolculuk yapıyoruz. 

 

Tanca’da ilk olarak otelimize yerleşeceğiz ve dinleneceğiz. Ardından gün boyunca bu güzel şehri 

keşfedeceğiz. Medina bölgesi, sahili, tarihi ve doğal noktaları ile Tanca harika bir başlangıç olacak. 

 

 

 

İkinci Gün | Chefchaouen 

Oteldeki kahvaltının ardından Tanca’ya yakın mesafede olan mavi kasaba Chefchaouen’a ulaşıyoruz 

ve riadımıza yerleşiyoruz. Ertesi sabaha kadar Chefchaouen’ın büyüleyici mavi sokaklarında olacağız. 

Burası, gezimizin en özel duraklarından biri olacak. Hayatımızın en güzel fotoğraflarından bazılarını 

burada çekeceğiz. Kasabanın öyküsü de bir başka güzel… 

 

 

 

Üçüncü Gün | Fes 

Kahvaltının ardından yakın mesafede bulunan Fes’e varıyoruz ve otelimize yerleşiyoruz. Dinlendikten 

sonra Fes’i gezmeye başlıyoruz. Ertesi sabaha kadar bu büyüleyici şehirde olacağız. Burası da oldukça 

mistik ve renkli bir kent… Medina’nın dar ve bilmeceli sokaklarında kaybolacak, birbirinden nefis 

fotoğraflar çekeceğiz. Ayrıca çok güzel bir seramik atölyesini ziyaret edeceğiz. Burada siz de çömlek 

yapmayı deneyebilirsiniz. Fes’teki dünyaca ünlü tabakhaneler de ilginç bir deneyim olacak. Ama pek 

hoş kokmadıklarını şimdiden söylemek lazım. Fotoğraf için ise eşsiz bir yer… 

 

Fes’te gözlem kalesine çıkacak ve şehri bir de bu açıdan izleyeceğiz. Ayrıca Medina bölgesinde 

baharat pazarları, medreseler, dünyanın en eski üniversitesi olan Karaviyyin Üniversitesi de bizi 

bekliyor. Tarihsel dokuyu hissetmek için Fes gerçekten iyi bir seçenek… 

 

 

 

Dördüncü Gün | Büyük Sahra Çölü 

Fes’teki kahvaltımızın ardından akşamüstü masalsı Büyük Sahra Çölü’ndeyiz. Berberi rehberimiz bizi 

çölün girişinde karşılıyor ve develere binerek güneşin batışını uçsuz bucaksız kum tepelerinde 

izlemeye gidiyoruz. Deve turumuz sonrasında çölün ortasına kurulan Berberi çadırlarımıza varıyoruz. 

Berberiler yemek masasını hazırladılar ve bizi davet ediyorlar. İlk olarak geleneksel nane çayından 

ikram edecekler. Ardından Fas’ın geleneksel lezzetleri masada olacak. Sonrasında eğlence başlıyor. 

 

Yerel müzikler ve danslar eşliğinde gece boyunca eğleneceğiz. Burası o kadar keyifli geçecek ki, asla 

uyumak istemeyeceksiniz. Gece yarısı halılarımızı alıyor ve çadırların ilerisinde bulunan kum 

tepelerine çıkıyoruz. Halıları yere serecek ve gece boyunca yıldızları, kayan meteorları izleyeceğiz.  
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Beşinci Gün | Atlas Stüdyoları, Todgha Gorge Vadisi, Boumalne Dades 

Sahra’da gün doğumunu izleyip kum sörfümüzü yaptıktan sonra ilk olarak birçok filme ve diziye ev 

sahipliği yapan Atlas Film Stüdyoları’nı ziyaret edeceğiz. Ardından Todgha Gorge Vadisi’ne geçiyoruz. 

Burası, Atlas Dağları’nın doğusunda yer alan tarihi bir fiyort alanı. Bir sonraki ziyaret noktamız ise 

Boumalne Dades olacak. Boumalne Dades, Tinghir eyaletinde bulunan nefis bir kasaba… Tarihi ve 

doğal dokusu sizi adeta büyüleyecek. Burada geleneksel bir riadda konaklayacağız. Doğanın sessizliği 

içinde güzel ve huzurlu bir gece bizi bekliyor. 

 

 

 

Altıncı Gün | Aït Benhaddou, Marakeş 

Sabah kahvaltısının ardından vadiden ayrılıyoruz ve tarihi Berberi köyü Aït Benhaddou’ya doğru yola 

çıkıyoruz. Köydeki yerel rehberimiz burada birbirinden ilginç öyküler anlatacak, nefis sanat 

performansları gösterecek. Bölgede Mumya, Game of Thrones, Arabistanlı Lawrence, Gladyatör, 

Babil, Pers Prensi, Cennetin Krallığı, Star Wars gibi birçok yapım çekildi. 

 

Akşamüstü ise Marakeş’e geçeceğiz ve otelimize yerleşeceğiz. Ertesi gün Marakeş gezimiz olacak.  

 

 

 

Yedinci Gün | Marakeş 

Kahvaltının ardından bu mistik şehri gezmeye başlıyoruz. Marakeş, Fas’ın kültürel ve yerel dokusunu 

en iyi hissedebileceğimiz yerlerden bir diğeri… Özellikle akşam saatlerinde Jemaa el-Fnaa Meydanı 

inanılmaz oluyor. Yılan oynatıcılar, falcılar, masal anlatıcıları ve çok daha fazlası karşımızda… 

 

Bahia Sarayı, Koutoubia Camii, Medina, Marakeş pazarları, Jemaa el-Fnaa gibi çok etkileyici yerler bizi 

bekliyor. Marakeş tam olarak kaosun başkenti diyebiliriz. Fakat bu kaos inanılmaz keyif verici…  

 

 

 

Sekizinci Gün | Kazablanka, İstanbul’a Dönüş 

Marakeş’ten erken saatlerde ayrılıyoruz ve Kazablanka’ya doğru yol alıyoruz. Kazablanka’da sırasıyla 

II. Hasan Camii, Medina bölgesi, Kazablanka Katedrali, Arab League Park ve Mahkama du Pacha’yı 

ziyaret edeceğiz. 

 

Burası, nüfus ve ekonomi açısından Fas’ın en büyük şehri konumunda. Okyanus kenarında yer alan 

Kazablanka, özellikle 1942 yapımı "Casablanca" filmi ile adını tüm dünyaya duyurdu. Şehir gezimizin 

ardından dönüş uçağımız için havalimanına doğru yola çıkıyoruz. Gece İstanbul’a varmış olacağız. Bu 

masalsı gezinin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 



 
5 

Genel Bilgiler 
Fas’ta dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Gezi öncesinde hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız. 

Detaylı bilgilendirmeler, seyahat esnasında da düzenli olarak yapılacaktır. Fas’ın para birimi, Fas 

Dirhemidir. Ülkede Fransızca ve Arapça konuşuluyor. Fas’ta pazarlık ise çok önemli. 

 

Ne Giyelim? 
Fas, içerisinde Portekiz, Fransa ve İspanya kültürlerini barındırsa da ağırlıklı olarak Arap ve Berberi 

kültürü kapsamında şekillenen bir ülke. Burada kıyafetle ilgili bir yasa yok. Ama bazı küçük ve yerel 

bölgelerde rahatsız edilmemek için bazı önlemler almak gerekebilir. Kazablanka ve Marakeş gibi 

şehirler yıl içerisinde sayısız turisti ağırlarlar ve kıyafet konusunda her seçeneğe alışkınlar. Yine de dini 

yapıların çevrelerinde ve şehrin gerçek dokusunu hissedebileceğimiz ara sokaklarda daha rahat 

olabilmek için hafif kapalı giysilerin giyilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca omuzları kapatan hafif 

kapalı giysiler, sağlık açısından da avantaj sağlamaktadır. Fas’ın güneşinden korunmak için serin tutan 

ince giysiler tercih edilebilir. Yine de genel olarak çok katı durumlar yok diyebiliriz. 

 

Çöl gezimiz kapsamında deve turumuz olacak. Deveye şortla binmek bazı kaşıntılara ve tahrişlere 

sebep olabilir. Devenin tüylerine maruz kalmamak için buna uygun bir giysi giymeniz önemli. 

 

Yanınızda mutlaka terlik getirin. Otellerde ve çölde ihtiyacınız olacak. 

 

Fas’ın şehirleri, kendilerine özgü renklere sahip. Örneğin Kazablanka denildiğinde akla mavi ve beyaz 

gelir. Chefchaouen mavi sokaklarıyla, Marakeş ve Fes ise kızıl renkleriyle ünlüdür. Buralarda nefis 

fotoğraflar çekmek, harika kontrastlar yakalamak mümkün. Arka fondaki bu renkleri hesaba katarak 

en uygun renkli giysilerinizi önceden organize edebilirsiniz. 

 

Çantanızda bunlar da yer alsın: 

 

 Güneş Gözlüğü 
 Güneş Kremi 
 Şapka 
 Kulaklık 
 Şarj Aletleri 
 Powerbank 

 Pasaport Fotokopisi 
 Kimlik Fotokopisi 
 Terlik 
 Islak Mendil 
 Dezenfektan 
 Ağrı Kesici 

 Sivrisinek Kovucu 
 Pişik Kremi 
 Cilt Bakım Ürünleri 
 Yara Bandı 
 Diş Fırçası 
 Kişisel İhtiyaçlar 

 

 

Pasaport, kimlik, banka ve kredi kartları gibi belgelerinizin fotokopilerini yanınızda bulundurun. Ayrıca 

bunların görüntülerini telefonunuzda da depolayın. Ek olarak, telefonunuzu da kaybetme veya bozma 

ihtimaliniz olabilir. Bu nedenle, şifresini sadece sizin bildiğiniz bir e-posta adresine tüm belgelerin 

görüntülerini e-posta olarak gönderin. Bu görüntüler acil durumlarda gerekli olabilir. 
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Telefon, Banka Kartları 
Telefonunuzu Fas’ta kullanmak istiyorsanız bunun iki yolu var: 

 Yurt dışına çıkmadan önce operatörünüzü arayarak ya da mobil uygulama üzerinden hattınızı 

yurt dışı kullanıma açtırabilirsiniz. Bunun sekiz günlük maliyetini hesaplayın. 

 Ya da Fas’ta yerel bir hat alabilirsiniz. Maroc Telekom, Orange gibi firmalardan sim kart alarak 

internet kullanabilirsiniz. İnternet kullanımı olarak 5, 10, 20 GB gibi farklı paketler var. 

Ücretleri, hattınızı yurt dışı kullanımına açmaktan daha uygun olabilir. Tur koordinatörlerimiz 

hat alma konusunda size yardımcı olacaklar. 

 

 

Banka ve kredi kartlarınızı Fas’ta kullanabilirsiniz. Öncesinde bankanızı arayarak ya da mobil uygulama 

üzerinden bu işlemi onaylamanız gerekiyor. Kartlarınızın yurt dışı kullanımına açık olup olmadığını bu 

şekilde kontrol edebilirsiniz. Yurt dışında ATM üzerinden para çekerken ya da kartla alışveriş yaparken 

süreç şu şekilde ilerliyor: Yerel banka ilk olarak hesabınızdaki parayı Amerikan Dolarına çeviriyor. 

Ardından Amerikan Doları, Fas Dirhemine çevriliyor. 

 

Yanınızda belirli bir miktar nakit Amerikan Doları ya da Euro getirebilirsiniz. Hırsızlık ve kayıp 

olaylarına karşı paranızın tamamını aynı yerde tutmayın. Paranızı parçalara ayırarak farklı yerlerde 

saklayın. İlk etapta yanınızda yaklaşık 100 - 200 $ getirmeniz yeterli. Çok yüksek miktarlarda nakit 

bulundurmanıza gerek yok. Döviz çeviri işlemlerini de tur koordinatörlerimize danışarak yapabilirsiniz. 

Birçok döviz ofisi, yüksek kur farkı ve komisyon uyguluyor. Bunlardan kaçınmak önemli. 

 

 

Yemek, Eğlence, Genel Uyarılar 
Yemek için dikkatli şekilde mekân seçmek önemli. Gittiğimiz her şehirde size en uygun ve hijyenik 

mekânları sunmaya çalışacağız. Serbest zamanlarınızda sizin için en doğru tercihi yapabilirsiniz. 

 

Yine serbest zamanlarınızda eğlence mekânlarını ziyaret edebilirsiniz. Tematik eğlence parkları, 

alışveriş merkezleri ve dans kulüpleri bulunuyor. 

 

Fas güzel ve mistik bir ülke. Aynı zamanda başta Marakeş olmak üzere kaosun da yüksek seviyede 

olduğu bir kültür. Kent meydanları kalabalık olabiliyor. Yılan oynatıcılar, sokak çalgıcıları, seyyar 

satıcılar, maymun gösterisi yapanlar, dilenciler… Burada hırsızlığa karşı dikkatli olmamız gerekiyor. 

Gerekli hassas uyarıları da bireysel olarak yapacağız. Ayrıca en ufak bir jest için bile peşinize takılıp 

para isteyenler oldukça çok karşımıza çıkacaklar. Hem kendi güvenliğiniz için konsantre olun, hem de 

kafiledeki diğer arkadaşlarınızı gözlemleyerek onların da güven içinde olmasını sağlayın. Bu şekilde 

dayanışma içinde olursak, bütün kafile huzur ve güven içerisinde gezebilir. Akılda daha kalıcı olması 

nedeniyle, çok daha detaylı uyarılar ve bilgilendirmeler gezi sırasında yapılacaktır. Verimli ve 

unutulmaz bir yolculuk dileriz. 
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