
             
 
 
 

 

BÜYÜK İSPANYA& ENDÜLÜS TURU  
Barselona Gidiş – Madrid Dönüş  
Türk Hava Yolları Tarifeli Seferleri ile 

02,16 Ekim & 06,20 Kasım & 04 Aralık Hareket  
Barcelona,Valencia,Granada,Sevilla ve Madrid Şehir Turları Ücretsiz!! 

ALHAMBRA TURU İÇİNDE HAREM BÖLÜMÜ DAHİL!!! 
TÜM TÜRKİYE’DEN VE KIBRIS’TAN BAĞLANTI İMKÂNI! 

 
1. GÜN ISTANBUL – BARSELONA 

İstnbul Yeni Havalimanı dış hatlar terminalinde 05.00’de buluşuyoruz. Bagaj, bilet ve 
pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava Yollarının TK1853 sefer sayılı uçuşu ile saat 
07.45’te Barselona’ya hareket. Yerel saat ile 10.20’de varışımızın ardından alanda bizleri 
bekleyen aracımız ile panoramik şehir turumuz başlıyor. Madrid’den sonra İspanya’nın en 
büyük 2. şehri ve Katalonya’nın başkenti Barselona’da görülecek yerler arasında La Sagrada 
Familia Kilisesi, Cristof Colomb Heykeli, Montjuic Tepesi, La Ramblas Caddesi, İspanya ve 
Catalunya Meydanları, Paseo de Gracia, Gran Via Caddesi, Endülüs Arenası ve Olimpic 
Liman’ı bulunmaktadır. Panoramik gezimizin sonunda şehir merkezinde vereceğimiz serbest 
zamanın ardından otelimize hareket ediyoruz. Geceleme otelimizde. 
 

2. GÜN BARSELONA&GIRONA &FIGUERAS DALI 
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz ekstra olarak 
düzenlenecek olan Girona&Figueras (Dali Müzesi) turuna katılabilirler(65 Euro).Turumuz 
Onyar, Galligants ve Güell nehirlerinin birleştirdiği noktada kurulan ve Kuzey Katalonya’nın 
incisi olan Girona şehri ile başlamaktadır. Bölge İberyalılardan bu yana onlarca işgalden ve 
hüküm sürmüşlükten kalan eserlerle tarihi açıdan oldukça zengindir. Tüm yapılar taştan inşa 
edilmiş ve bugüne kadar oldukça iyi korunmuş oldukları için eskinin ruhunu tam olarak 
yansıtmaktadır. Müzeleri, kiliseleri, Arnavut kaldırımlı dar sokakları ve orta çağdan kalma 
surlarıyla turistlerin gözdesidir. Aslan heykeli, Katedral Meydanı, Yahudi Mahallesi görülecek 
yer arasındadır. Turumuzun ardından Figueras Kenti’ne doğru yola çıkıyoruz. Buranın önemi 
sürrealist sanatçı Salvador Dali’nin 1904 yılında burada doğmuş olmasıdır. Dali doğduğu bu 
yerde bir iz bırakmak ve eserlerini sergilemek için bir müze kurmuştur. Bu müze günümüzde 
en büyük Dali koleksiyonuna sahiptir ve tamamiyle Dali tarafından tasarlandığı için Dali’nin 
en büyük yapıtı olarak anılmaktadır. Müze ziyaretimiz sonrası Barcelona'ya hareket ediyoruz. 
Varışımız sonrası dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Barcelona Harikaları; 
Park Güell & Poble Espanyol & Gotik ve El Born Mahalleleri turuna katılabilirler (50 Euro). 
Bu turumuzda, UNESCO tarafından koruma altına alınmış ve Barselona’nın ünlü mimar-



             
 
 
 

 

tasarımcısı Antoino Gaudi’nin yarattığı Guell Park’ı (tadilat çalışmaları süren seyir terası 
dışarıdan görülecektir)1929 Barcelona Exposu için yapılmış ve günümüzde de Barcelona'yı 
ziyaret edenlerin uğrak yeri, 117 bina, cadde ve meydanlardan oluşan Poble Espanyol 
Kasabasını gezeceğiz. Burada tüm İspanya'daki bölgelerin örnek yapılarını görecek, 
birbirinden ilginç el sanatı atölyelerini gezecek ve adeta tüm İspanya'da kısa bir yolculuk 
yapacağız. 
 
Ardından otobüsümüzden ayrılarak rehberimiz eşliğinde Gotik Mahallesinde 
gerçekleştireceğimiz yürüyüş turunda; geçmişi 2000 yıl öncesine uzanan tarihi Barcelona'nın 
güzellikleri içinde bir yolculuğa çıkacağız. La Rambla caddesini yürüyerek geçerken, 19. 
yüzyıldan kalma La Boqueria (Kapalıçarşı)'yı görüp, ardından ara sokaklara dalarak, Roma 
dönemi Barcelona'sının görkemli kalıntısı Agustus Tapınagı, Yahudi Mahallesi, Barcelona 
Baronları Sarayı, Aragon Kraliyet Arşivleri Binası, Barcelona Gotik Katedrali, Bisbe Köprüsü, 
Sant Jaume Meydanı göreceğimiz yerler arasında olacak.Ardından El Born Mahallesine 
geçerek, Catalan tarihinde önemli yer etmiş, kazılarla ortaya çıkarılan 18. Yy Catalan 
isyanlarının gerçekleştiği sokakları göreceğimiz Catalan Kültür Merkezini ve filmlere konu 
olmuş “halkın katedrali” Katedral Maria del Mar’ı göreceğiz. Turumuzun sonunda El 
Born’daki ünlü cafe ve barların olduğu bohem hayatın merkezi Passeign del Born’da 
vereceğimiz serbest zamanda soluklanma ve Catalan mutfağının lezzetlerini tatma fırsatınız 
olacak. Tur bitiminde serbest zamanın ardından otelimize hareket ve geceleme otelimizde. 
 

3. GÜN BARSELONA – VALENCIA 
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Valencia’ya doğru yola çıkıyoruz. Valencia; 
İspanya’nın nüfus bakımından 3. büyük şehri olmakla birlikte en büyük limanına sahiptir. Eski 
ve yeniyi buluşturan bu şehirde hem eski yapılar hem de modern binalar bir arada 
bulunmaktadır. Panoramik olarak yapılacak şehir turumuzda Belediye Sarayı, Gotik Katedral, 
Arena, Sanat ve Bilim Müzesi, Tarihi Pazar Mercado Central ve Eski İpek borsası görülecek yer 
arasındadır. Turumuzun ardından otelimize hareket ediyoruz. Geceleme otelimizde. 
 

4. GÜN VALENCIA – GRANADA  
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Granada ya doğru yola çıkıyoruz. Varışımız ile 
beraber Granada şehir turumuz başlıyor, turumuz esnasında Gran Via Caddesi, BibRambla ve 
Belediye Meydanları, Granda Katedrali (dışarıdan), Granada’nın ilk üniversitesi Madraza, İpek 
Çarşısı ve eski Nasri Kervansarayı görülecek yerler arasındadır. Turumuzun ardından dileyen 
misafirlerimiz ekstra düzenlenecek olan Alhambra Sarayı turuna katılabilirler. (65 Euro) (Al 
Hambra sarayında günlük ziyaretçi limiti olduğundan rezervasyon esnasında mutlaka 
acenteyi bilgilendirmeniz gerekmektedir.) Unesco Dünya Mirasları listesinde yer alan bu 
ünlü eser  Gırnata'ya hakim Sabika tepesi üzerindeki düzlükte, savunma kalesi ve saray olarak 
13.yüzyılda yapılmaya başlanmış olup, inşaatı 15. yüzyıla kadar sürmüştür.İspanya’daki en 
önemli yapı olan bu saray dışarıdan biraz kaba görünsede, içinde dönemin en maharetli 



             
 
 
 

 

ustaları çalışmış ve dantel gibi örmüşlerdir duvarlarını. Sarayda kullanılan kırmızı topraktan 
dolayı aldığı kırmızı rengi sebebi ile de Alhamra, yani "Kızıl" denmiştir.Saray turumuz sonrası 
yine dileyen misafirlerimiz ile beraber bu gece ekstra olarak düzenleyeceğimiz, Sacromonte 
Çingene Mahallesi ve Albaicin turumuzu gerçekleştiriyoruz (45 €). İspanya kültür mirası 
listesinde ve koruması altında olan, eski Müslüman mahallesi Albaicin’de gezintimizin 
ardından, tamamı el işi olan mağaralarda bir içecek eşliğinde, Çingene şovunu ve onların 
yaşam tarzlarını izliyoruz. Turumuzun ardından otelimize dönüyoruz ve geceleme otelimizde. 

 

5. GÜN GRANADA –SEVILLA-CORDOBA-SEVILLA 
Otelde alacağımız erken kahvaltı sonrası Sevilla’ya doğru yola çıkıyoruz. Andalucia’nın 
başkenti Sevilla sıradaki durağımız. Sevilla’da gezimize Plaza de Espana’nın da yer aldığı 
Maria Luisa Parkı ve Plaza America ile başlayacağız. İspanya İmparatorluğu'nun sömürgelere 
açılan kapısı Sevilla’da her köşede sömürgelerden elde edilen zenginliğin izlerini görmek 
mümkün. İçerisinde Cristof Colomb’un mezarı da yer alan, dünyanın en büyük üçüncü 
katedrali Sevilla Katedrali (dışarıdan) sıradaki durağımız. Katedralin hemen yanı başında ise 
Endülüs Emevi Devleti’nin hatırasını taşıyan, katedralin üzerine inşa edildiği camiden 
günümüze ulaşabilen son parça Hiralda Minaresi’ni göreceğiz. Ardından rehberimiz eşliğinde 
gerçekleştireceğimiz yürüyüş turumuzda Endülüs ve Hıristiyan ortak mirası mimarisi ile 
şekillenmiş Kastilya krallarının sarayı Alcazar (dışarıdan) ve keşiften 19.yy.a kadar Amerika 
kıtasına yapılan tüm deniz seferlerinin kayıtlarının tutulduğu Hint Arşivleri'nin arasından 
geçerek "eski" Sevilla olarak adlandırılan Santa Cruz mahallesinin eski dar sokaklarına 
ulaşacağız. Yürüyüşümüzün sonunda Sevilla Üniversitesinin merkez kampüsü olarak 
kullanılan, eski tütün fabrikası ve günümüzde deniz müzesi olan Torre del Oro yani Altın 
Kule’yi gördükten sonra Sevilla’daki otelimize yerleşeceğiz. Ardından dileyen misafirlerimiz 
ile Endülüs’ün güzelliklerini keşfedeceğimiz, Sevilla ve Granada ile beraber bölgenin en 
önemli kentlerinden biri olan ekstra olarak düzenlenecek, Cordoba turuna katılabilirler (50 
Euro) gerçekleştiriyoruz. 1,5 saatlik bir yolculuk ile ulaşacağımız Endülüs ve Roma 
İmparatorluğu dönemlerinde bölgenin başkenti olan Cordoba’da da bizi ilk olarak 
Guadalquivir nehri karşılayacak. Tarihi Roma köprüsünün üzerinden yürüyüp, Roma kapısını 
geçerek kente giriş yapacağız. 2000 yıllık kentin, en görkemli yapısı, dünyanın en büyük 
camilerinden olan, 850 adet sütun üzerinde yükselen Kurtuba Ulu Camii’ne girerek, 
rehberimiz eşliğinde ziyaret edecek ve bu muhteşem eserin görkemine tanıklık ederken, 
etkileyici bilgiler alacağız. Kurtuba Camii’ndeki turumuzdan sonra durağımız eski sokaklar. 
Yolumuz üzerinde Cordoba’nın çiçek sokakları, Endülüs mimarisinin tüm inceliğini yansıtan 
eski han ve Cordoba evleri var. Birbirinden güzel avlulardan geçerken, havuzlarda şırıldayan 
suyun sesi kulaklarımızı dolduracak, gözlerimiz ise bin bir renk çiçeklerleri seyre dalacak. Son 
olarak tarihi şehir merkezinde vereceğimiz kısa bir serbest zamanın ardından tekrar yola 
çıkacak ve Sevilla’daki otelimize döneceğiz. 



             
 
 
 

 

Akşam dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Flamenco turuna katılabilir. (55 
Euro) Aşkın, acının, isyanın ve tutkunun dansı Flamenko’yu izlerken büyüleneceksiniz. 
Turumuz sonrası otelimize hareket ediyoruz ve geceleme otelimizde. 
 

6. GÜN MADRİD 
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Merida üzerinden Madrid’e doğru yola 
çıkıyoruz. Varışımız ile beraber Madrid’de yapılacak panoramik şehir turuna başlayacağız. 3,5 
milyon nüfuslu Avrupa’nın en kalabalık başkentlerinden Madrid'de ilk olarak Boğa Güreşi 
Arenası'nı (dışarıdan), Alcala Kapısı ve Bağımsızlık Meydanı'nı, Sibeles Anıtı’nı göreceğiz. 
Ardından kentin ünlü caddesi Gran Via “Bienvenido” (Hoş geldiniz) dercesine karşılayacak 
bizleri, sonrasında Paseo de la Castellana’dan geçerek, Bernabéu Stadyumu, gökdelenlerin 
yükseldiği Plaza Castilla, Atocha Tren İstasyonu, ünlü Prado Müzesi (dışarıdan), Don Kişot ile 
Sanço Panço’nun heykellerinin yer aldığı Plaza de Espana, Kraliyet Sarayı (dışarıdan) ve 9 
kapılı Plaza Mayor gezi rotamızın durakları olacak. En sonunda Madrid’in kalbi Sol 
Meydanı’na ulaşacak ve gezimizi sonlandırarak serbest zaman vereceğiz.  Serbest zaman 
sonrası gece konaklama için Madrid'deki otelimize geçeceğiz. 
 
 

7. GÜN MADRID-TOLEDO&SEGOVIA-PEDRAZA-MADRID 
Otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz ekstra düzenlenecek olan 
Toledo turuna (60 €) ve Segovia&Pedreza turuna (60 €) katılabilirler. Bu ekstra turlarımız 
rehberimizin uygun gördüğü öncelik sırasına göre biri sabah, diğeri öğleden sonra olacak 
şekilde gerçekleştirilecektir. Toledo turumuzda İspanya’nın eski başkenti , şimdinin ise dini 
merkezi olan Toledo şehrine gideceğiz. İspanya’ya gidildiğinde görülmeden dönülmemesi 
gereken bir şehir; Toledo. Bir tepenin üstüne kurulu olan şehir, etrafını çevreleyen Tajo nehri 
sayesinde adeta bir ada gibi görünmektedir. Unesco tarafından koruma listesinde olan 
Toledo tarihi dokusunu günümüze kadar çok iyi muhafaza etmiştir.  Bir çok kültürün mimari 
izlerini taşıyan yapıları, dar sokakları ve ünlü katedrali ile Toledo başlı başına bir cazibe 
merkezidir. Bu açık hava müzesi şehirde, tarihi dar sokakları, İspanya’nın en eski katedrali 
Toledo katedralini (dışarıdan), Endülüs camilerinden dönüştürülmüş kiliselerini, kılıç 
atölyelerini ve daha sayısız harikayı hep beraber göreceğiz. Diğer ekstra turumuz 
Segovia&Pedreza turunda ise bir başka kraliyet merkezi ve orta çağ şehri Segovia’ya doğru 
hareket ediyoruz. Segovia’da ilk durağımız Antik Roma döneminin en önemli kalıntılarından 
olan 15 km uzunluğundaki  Segovia su yolunun, şehre giriş kısmında yer alan 28 metre 
yüksekliğindeki kesme taş Segovia su kemeri olacak. Bu 2 bin yaşındaki mühendislik 
harikasını vereceğimiz kısa molanın ardından; sırasıyla Katedrallerin kraliçesi olarak kabul 
edilen Segovia Katedralini, ünlü Disneyland logosuna ilham kaynağı olan kuleleri ile Kastilla 
krallığının eski merkezi Alcazar Sarayını (dışarıdan) ve çevresindeki Yahudi Mahallesini, eski 
sokakları ve her köşesi tarih olan şehrin ortaçağdan günümüze ulaşmayı başarmış etkileyici 
yapılarını gördükten sonra, kısa bir serbest zamanın verip, Pedraza’ya geçiyoruz. Segovia’ya 



             
 
 
 

 

yaklaşık yarım saat mesafede bulunan bu güzel kasaba Kuzey İspanya yerleşim tarzının ve 
kültürünün en içten örneklerinden bir tanesi. Her bir noktası adeta film seti havası veren ve 
taş balkonlardan çiçeklerin aktığı Pedraza’da gezerek, eski şehir kalesini, Santa Maria 
kilisesinin kalıntılarını, ünlü Plaza Mayor ve doğa manzarasının tadını çıkarıp, dönüş için 
Madrid’e doğru yola çıkıyoruz. Akşam konaklama otelimizde. 
 
 
 
 

8. GÜN MADRID – ISTANBUL  
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından rehberin belirleyeceği saatte havalimanına 
hareket. Bagaj, bilet ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava Yollarının TK 1858 12.00’de  
İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 17.15’de varış. 
 
 

• 06,20 Kasım ve 04 Aralık uçuşları TK 1853 IST – BCN 08.55’de hareket edip yerel saat ile 
10.30’da varacaktır. Dönüş ise TK 1858 MAD – IST 12.10’da hareket edip 18.20’de 
varacaktır. 

 

 

 

 

Avantajlı Ekstra Tur Paketi: 450 Euro yerine 350 Euro! 

Girona&Figueras (Dali Müzesi)turu(65 Euro) + Barcelona Harikaları turu; Park 
Güell & Poble Espanyol & Gotik ve El Born Mahalleleri (50 Euro) + Alhambra 
Sarayıturu(65 Euro) + Sacromonte Çingene Mahallesi ve Albaicin turu (45 
Euro) + Cordoba Turu (50 Euro) + Flamenco turu(55 Euro) + Toledo turu(60 
Euro) + Segovia&PedrazaTuru (60 Euro) : 450 Euro yerine 350 Euro 

0-2 yaş ücretsiz, 02-12 yaş %50 indirimlidir. 

 

 

 



             
 
 
 

 

 

 

 

PAKET FIYATINA DAHIL OLAN HIZMETLER 
• Türk Havayolları ile İstanbul – Barselona / Madrid - İstanbul arası uçak 

bileti, 
• Havalimanı Vergileri, 
• Alan – otel – alan transferleri ve şehirlerarası transferler, 
• 3* / 4* Otellerde 7 Gece – 8 Gün Oda – Kahvaltı Konaklama, 
• Panoramik Barselona, Valencia, Granada, Sevilla, Madrid Şehir Turları 
• Profesyonel Türkçe Rehberlik hizmetleri, 

 
PAKET FIYATINA DAHIL OLMAYAN HIZMETLER 

• Yurtdışı çıkış harcı: (50 TL) 
• Vize Ücreti (120 Euro) 
• Seyahat Sağlık Sigortası (15 Euro) 
• Paket fiyatına dâhil olduğu açıkça belirtilmemiş her turlu hizmet, 
• Ekstra turlar, Müze ve ören yeri girişleri 
• İsteğe bağlı şoför ve rehber bahşişleri, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 
 
 

 

 
 
 
TUR TARİHLERİ; 
02,16 Ekim 2021 
 

 
TUR TARİHLERİ; 
06,20 Kasım & 04 Aralık 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otel Adı 
2/3 Kişilik Oda'da 
Kişi Başı  

Tek Kişilik Oda 
Farkı 

2 - 11,99 Yaş 
Arası  

0 - 1,99 
Arası  

3* / 4* Oteller (Merkeze 
15 – 20 km) 499 Euro 210 Euro 489 Euro 150 Euro 

Otel Adı 
2/3 Kişilik Oda'da 
Kişi Başı  

Tek Kişilik Oda 
Farkı 

2 - 11,99 Yaş 
Arası  

0 - 1,99 
Arası  

3* / 4* Oteller (Merkeze 
15 – 20 km) 399 Euro 210 Euro 399 Euro 150 Euro 



             
 
 
 

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

• Çift doz aşısı olan ve son aşının üzerinden 14 geçmiş olan misafirler, 
yeşil pasaportları yada turist vizeleri ile İspanya’ya sorunsuz giriş 
yapabilmektedir. İspanya tarafından tanınan aşılar; Pfizer-Biontech, 
Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac ve 
Sinopharm’dır. 

• İspanya'ya gelen tüm yolcular, seyahatlerine başlamadan önce 
www.spth.gob.es web sayfasından veya Spain Travel Health app 
üzerinde bir sağlık kontrol formu doldurmalıdır. Formun doldurulunca, 
sistem otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir QR kodu oluşturur. Bu QR 
kodunu, yolcunun biniş yapmadan önce taşıma şirketine ve ayrıca 
İspanya'ya giriş noktasındaki sağlık kontrollerine sunması gerekir. 

• Türkiye’ye dönüşte HES uygulaması Android yada IOS’dan indirilecektir 
ve gerekli bilgiler doldurulacaktır. 

• Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 
yıldan eski pasaportlar yurtdışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir ve 
tur hareket tarihinden önce yenilenmesi gerekmektedir. Yırtık ve 
yıpranmış pasaportlar ile giriş yapılamaz.  

• 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan 
küçüktür ve / veya ilave acılan kapanan ekyataktır.  
 

 


