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Endülüs 
Granada ( 2 ) & Sevilla ( 2 ) 
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Tarih, kültür, flamenko, paella, boğa güreşi, tutku, işte 

Endülüs….. 

 

Gitarın duyguları kıpırdatan ahenkli sesi, güneyin zarif, nazlı, 

esmer güzelinin kıvrak dansı flamenko’nun, taht kurup, 

özgünleştiği topraklar, bir zamanların kültür ve medeniyet 

zirvesi  Endülüs’ ü keşfe çıkıyoruz.    

 

8. yy’ da Emeviler tarafından kurulan, zenginliği, doğu ve batı 

İslam ülkelerindeki rakipsiz eğitimi ile tarihe geçmiş, Yahudi, 

çingene, Mağribi ve Hristiyan kültürlerinin  doğu ile batının 

egzotik potasında buluştuğu benzersiz bir yer ve Picasso, 

Velasquez, Hemingway gibi büyük sanatçılara ilham kaynağı 

olan Al Andalus… 

 

Endülüs bölgesinin 13. yy’ da idare merkezi olan Granada’da, 

şehrin Arap geçmişinden kalan duvarlarında ve damlarında 

kullanılan kırmızı renkten dolayı, kırmızı anlamına gelen ve  

1001 gece masallarındaki rüya sarayların, gerçek alemdeki 

yansıması sayılan Alhamra Sarayı’ nda güzel avluları, 

ferahlatıcı yeşil alanları, fıskiyeli havuzları, bahçeleri görüyor, 

Alhamra’ dan kapalı bir yürüyüş yolu ile gidilen yazlık saray 

Generalife’ de gül bahçeleri ve sütunlarıyla eski Fas Bahçesini 

ziyaret ediyoruz.  

 

Emevi hanedanlığı tarafından Guadalquivir nehri kıyısında 

kurulan Cordoba’ da batı islam sanatının en etkili yapılarından 

biri olan sütunları ile ünlü Mezquita… 

 

Yeni Dünya’ya düzenlenen keşif gezilerinin başlangıç noktası, 

Flamenko ve boğa güreşinin merkezi ve Endülüs bölgesinin 

başkenti Sevilla’ da, 11. yy’da yaşamış Muvahhitler 

döneminden kalmış eski Ulu Cami’nin yerine 15. yy’ da yapılan 

Kathedral ve sarayların birarada bulunduğu Krallık malikanesi 

Alcazar’ ı görüyor, tarihi Roma İmparatorluğuna dayanan, 

İspanya’ nın en eski ve en tarihi kasabası Ronda’ da keyifli 

saatler geçiriyoruz.  

 

İspanyol mezeleri Tapas, Paella, sıcak çikolataya batırılarak 

yenen kızarmış hamur churros, deniz ürünleri yemeyi, 

muhteşem İspanyol şaraplarının tadına bakmanın yanısıra, 

Granada’ da Zambra dans showu ile Sevilla’ da Flamenko  

Show izlemeyi ihmal etmiyoruz.   
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PROGRAM 

 

 

1.GÜN  2 EKİM 2019 İSTANBUL – MALAGA - GRANADA 

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Prontotour kontuarı önünde sabah saat 05:30'da buluşma. 

Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları TK1305 tarifeli seferi ile saat 08:30'da 

Malaga'ya hareket. Yerel saate göre 12:10'da Malaga'ya inişimizi takiben bizi bekleyen özel 

otobüsümüz ile Granada'ya hareket ve panoramik Granada şehir turu. Şehir turunun ardından serbest 

zaman. Tur bitimi otele hareket, odalara yerleşme ve serbest zaman. Geceleme otelimizde. 

  

2.GÜN  3 EKİM 2019 GRANADA (ALHAMBRA SARAYI - SAGROMONTE ÇİNGENE MAHALLESİ & 

ALBAICIN) 

Sabah kahvaltısının ardından Al Hambra Sarayı turu gerçekleşecektir. Alhambra; Gırnata'ya hakim bir 

tepe üzerindeki düzlükte, savunma kalesi ve saray olarak yapılmıştır. Bu yüzden dışarıdan biraz hantal 

görünür. Fakat hantal kale duvarlarının içinde eşsiz güzellikte bir sarayla karşılaşılır. Duvarlarında 

kırmızı tuğla, damında kırmızı kiremit kullanıldığı için adına da Alhamra, yani "Kızıl" denmiştir. Tur 

sonrası otele geri dönüş. Akşam Sacromonte Çingene Mahallesi & Albaicin turunu 

gerçekleştiriyoruz. Sacromonte'de, Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan eski Çingene Mahallesi'nde 

bulunan doğal mağaralarda bir içecek eşliğinde Çingene Show'unu izliyoruz. Gösterinin ardından yine 

Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan eski Müslüman Mahallesi Albaicin'ı gezintimizi gezerek 

turumuzu sonlandırıyoruz. Otelimize geri dönüş ve geceleme otelimizde. 

  

3.GÜN  4 EKİM 2019 GRANADA - CORDOBA (CORDOBA CAMII) - SEVILLA (ALCAZAR & KATEDRAL) 

Sabah kahvaltısı ardından odaların boşaltılması ve  Cordoba’ya hareket. Cordoba ‘ya varışta yapılacak 

olan panaromik şehir turumuzda; yapımına 785 yılında başlanan ve 987 de tamamlanan, Batı islam 

sanatının en etkili yapılarından biri olan Cordoba Camii ve Musevi Mahallesi görülecek yerler 

arasındadır.Tur bitimi Sevilla'ya hareket ve varışımıza istinaden yapılacak panoramik Sevilla şehir 

tutunda; Muvahhit’ler döneminden kalma eski Ulu Camii’nin yerine 15. yy da inşaa edilmeye başlanan 

katedral, Arap, Gotik ve Rönesans tarzı sarayların yanyana yükseldiği Krallık Malikanesi Alcazar, Altın 

Kule denilen 13.YY'dan kalma kale görülecek yerler arasındadır. Sonrasında otelimize hareket, odalara 

yerleşme ve serbest zaman.  Geceleme otelimizde. 

  

4.GÜN  5 EKİM 2019 SEVILLA (RONDA)  

Sabah kahvaltı sonrası Ronda turu.Dünyaca ünlü  tarih kokan Ronda şehir gezisi sonrası 

Sevilla'daki otelimize geri dönüş. Geceleme otelimizde. 

  

5.GÜN  6 EKİM 2019 SEVILLA - (MALAGA) - İSTANBUL 

Sabah kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve rehberimiz tarafından belirtilecek saatte Malaga'ya 

hareket.Ünlü ressam Pablo Picasso’nun doğduğu şehir olan Malaga'daki turumuzda; Paseo de Parque 

(Park Caddesi), Plaze de la Merced, Malaga Katedrali, Calle Marques de Larios, Cervantes Tiyatrosu, 

Puerto Marina (Liman),La Alcazaba ve panoramik olarak Gibralfaro Kalesi göreceğimiz yerler 

arasındadır. Sonrasında Malaga Havalimanı'na hareket. Bilet, bagaj ve pasaport  işlemlerinin ardından 

Türk Hava Yolları TK1304 tarifeli seferi ile saat 17:00'de İstanbul’a uçuş. Rahat ve konforlu bir uçuşun 

ardından saat 22:15'de Istanbul Atatürk Havalimanı'na varış ve gezimizin sonu. 
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OTELLER VE FİYATLARIMIZ 
 
 

 

Fiyatlarımız  

İki Kişilik Odada Kişi Başı  829 EUR 

Tek Kişilik Oda  979 EUR 

 
ÜCRETE DAHİL HİZMETLER 
 

 Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul Havalimanı - Malaga - İstanbul Havalimanı gidiş-
dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti 

 Granada'da 2 gece ve Sevilla'da 2 gece belirtilen kategorideki otellerde toplam 4 gece 
 oda kahvaltı (4 continental kahvaltı) konaklama 

 Havalimanı – otel – havalimanı ve tüm şehirler arası transferler 

 Panoramik Granada ve Sevilla şehir turları 

 Programa dahil olan  Cordoba & Ronda ve Malaga turları 
Programa dahil olan Cordoba camii & Sevilla Katedral + Alcazar ve Al Hambra Saray girişleri 

 Programa dahil olan Sacromonte Çingene Gecesi ve Albaicin turu 

 Prontotour Türkçe Tur Liderliği Hizmeti 

 Havalimanı ve güvenlik vergileri 

 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.) 

 KDV 
 
 
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Vize ücreti ve servis bedeli  120 EURO  
 Yurt dışı çıkış harcı  
 Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları 
 Öğle ve akşam yemekleri 
 Programa dahil olmayan müze ve ören yerleri giriş ücretleri 
 Programa dahil olmayan extra organize edilecek olan gündüz ve gece turları 
 Dahil olduğu açıkca belirtilmemiş her türlü hizmet 
 SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu 

nedeni ile tura katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını 
sağlamaktadır.( Seyahat iptali nedeniyle tazminat başvurularında uygulanacak sigortalı katılım 
payı (muafiyet) vize ile ilgili iptallerde % 25, diğer hallerde %18 oranındadır.Teminat detayları 
sigorta şartnamesinde yer almaktadır.. Bununla birlikte bagaj kaybından, hasarına, hırsızlıktan, 
ferdi kaza teminatına kadar birçok ek teminatı barındırmaktadır.) İptal teminatında tur bedeli 
kişi başı 3000 euro ile sınırlıdır. 

 Seyahat güvence paketi ücreti tur bedeliniz ile orantılı olarak değişmektedir. 
 

Şehirler Otellerimiz 

Granada 
Hotel Alixares 4* 

https://www.hotelalixares.com/ 

Sevilla  
Hotel TRH La Motilla  

https://www.trhlamotilla.com/ 

https://www.prontotour.com/Tour/TourDetail.aspx?PPID=70581&TourText=2|13|315&StartDate=04/10/2017&EndDate=08/10/2017#included
https://www.prontotour.com/Tour/TourDetail.aspx?PPID=70581&TourText=2|13|315&StartDate=04/10/2017&EndDate=08/10/2017#excluded
https://www.hotelalixares.com/
https://www.trhlamotilla.com/

