
 

 

    PORTEKİZ - ENDÜLÜS OPO-AGP 

 

PORTEKİZ - İSPANYA 
 

7 GECE 8 GÜN 
 

PORTO(2), LİZBON(2), GRANADA(3),  
BRAGA, AVEİRO, NAZARE, OBİDOS, SİNTRA 

CORDOBA, MALAGA 
 

TUR TARİHİ 
28 AĞUSTOS (PAZAR) - 04 EYLÜL (PAZAR) 2022 

 

TÜRK HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE 
 

KAYIT ESNASINDA 9 ALTERNATİF TUR  

%20 İNDİRİMLİ   

OTELLER 
İki Kişilik Veya Üç Kişilik Odada 

Kişi Başı 
Tek Kişilik 
Oda Farkı  

0 - 2 Yaş 
Çocuk 

3 - 12 Yaş 
Çocuk 

              3 & 4 * Oteller 

 PORTO: 3* PARK HOTEL PORTO AEROPORTO VB. 

 LİZBON: 4* VIP HOTEL EXECUTIVE SANTA IRIA VB. 

 GRANADA: 3* HOTEL VILLA BLANCA VB. 

749 € 

549 € 
250 € 150 € 

749 € 
549 € 

ALTERNATİF DİĞER TUR TARİHLERİ 
12 MART / 09,16,30 NİSAN / 18 HAZİRAN / 09 TEMMUZ / 06,27 AĞUSTOS / 22 EKİM / 12 KASIM 2022 

 

ÜCRETE DAHİL SERVİSLER 
 

 İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN TÜRK HAVA YOLLARI TARİFELİ 
SEFERLERİ İLE İSTANBUL - PORTO / MALAGA - İSTANBUL 
UÇAK BİLETİ 

 HAVALİMANI VERGİLERİ (150 €) 
 ZORUNLU SİGORTA (15 €) (İPTAL VEYA DEĞİŞİKLİKTE, İPTAL 

İADESİ YOKTUR.) 
 SEÇİLEN KATEGORİDEKİ OTELLERDE 7 GECE ODA KAHVALTI 

KONAKLAMASI 
 ALAN/OTEL/ALAN TRANSFERLERİ VE ŞEHİRLERARASI 

TRANSFERLER 
 PORTO, LİZBON, GRANADA PANORAMİK ŞEHİR TURLARI 
 PROFESYONEL KAPPATUR REHBERLİK HİZMETLERİ 

 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN SERVİSLER 
 

 SCHENGEN VİZE ÜCRETİ VE HİZMET BEDELİ (140 €) 
 YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI (SADECE BANKAYA YA DA 
 HAVALİMANI VERGİ OFİSİNE ÖDENİR) (150 TL) 
 PROGRAMDA BELİRTİLEN ALTERNATİF TURLAR 
 KİŞİSEL HARCAMALAR 
 ŞÖFÖR BAHŞİŞLERİ (KİŞİ BAŞI 5 €) 
 YEREL OTERİTELER TARAFINDAN ALINAN KONAKLAMA 

VERGİLERİ GECELİK 3-4 EURO (SADECE GEREKLİ OLAN 
OTELLERDE PASAPORT İBRAZI İLE ŞAHSİ VERGİ MAKBUZU 
ALINARAK DİREKT OTELE ÖDENİR) 

 MÜZE VE ÖREN YERLERİ GİRİŞLERİ 
 İÇ HAT BAĞLANTI ANKARA, İZMİR VE ANTALYA 70 € / DİĞER 

ŞEHİRLER 100€ / KIBRIS 100 € KİŞİ BAŞIDIR. 
 ERİS GARANTİSİ (ERKEN REZERVASYON İPTAL SİGORTASI) 
 (30 €) (İSTEĞE BAĞLI) (KAPPA TUR GÜVENCESİ ALTINDA TUR 

HAREKETİNE 15 GÜN KALAYA KADAR KOŞULSUZ ŞARTSIZ 
TURU İPTAL ETME İMKÂNI SUNAR. VİZE ÜCRETİ ZORUNLU 
SAĞLIK SİGORTASI VE ERİS ÜCRETİ İADE EDİLMEZ)   

 30.000 € TEMİNATLI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI (15 €)  
 COVİD-19 SİGORTASI (15 €) 

 

 
İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN! 

2. turunu alana + % 5 indirim, 3. Turunu alana + % 10 indirim 

(2022 yılı içerisinde 2. ve 3. turu alan misafirlerimize sadece paket tur fiyatı üzerinden + indirim sağlar) 
Arkadaşını getirene + % 5 indirim 

(2022 yılı içerisinde arkadaşını getirerek aynı tura kayıt yaptıran misafirlere aynı yıl içerisinde katılacakları 2. turda sadece paket tur 
fiyatı üzerinden + %5 indirim sağlar) ***indirimler alan vergisi hariç fiyattan hesaplanır.*** 



 

 

TUR PROGRAMI 
1.GÜN İSTANBUL - PORTO 
Siz değerli misafirlerimiz ile İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali Kappatur 
kontuarlarında 05:20’de buluşma. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından Türk Hava 
Yolları’nın TK1451 tarifeli seferi ile saat 08:20’de Porto’ya uçuş. Yerel saat ile 11:10’da 
varışımızın ardından bizleri bekleyen özel otobüslerimiz ve rehberimiz eşliğinde Porto 
panoramik şehir turu. Şehir turunda görülecek yerler arasında Nassa Sensora do 
Cargo da Carmelitas Kilisesi, Clerigos Kulesi, Sao Martinho de Cedofeita, Boavista 
Park, Porto Belediyesi. Panoramik turun ardından otelimize transfer. Geceleme 
otelimizde. 
 

2.GÜN PORTO 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından tüm gün serbest zaman. Dileyen 
misafirlerimiz rehberimiz ve özel araçlarımız eşliğinde alternatif olarak düzenlenecek 
Braga Gezisi turuna katılabilirler. Özel aracımız ile Braga’ya doğru yola çıkıyoruz. 
Braga, Portekiz’in 3 üncü büyük şehridir ve ülkenin dinsel merkezi olarak kabul edilir. 
Braga Katedrali’ni gördükten sonra Portekiz’in doğduğu yer olan Guimaraes’e doğru 
yola çıkıyoruz. Portekiz’in ilk Kralı D. Afanso Henriques, Guimaraes’de doğmuş ve 
yaşamını burada sürdürmüştür. Eski sur içi, Toural Meydanı, Guimares Kalesi ve 
Bragança Dükleri Sarayını görüyoruz. Turumuzun ardından Porto’ya hareket. Akşam 
dileyen misafirlerimiz hava şartlarının da elverişli olması halinde rehberimizin alternatif 
olarak düzenleyeceği Porto Tekne turuna katılabilirler. Atlantik Okyanusu’na akan 
Douro Nehri’nin kuzeyinde bulunan şehir merkezinin kıyı kısmı olan “Ribeira” eski 
binaları, balkonlarda asılı çamaşırları, binaların altındaki restoranları, barları ve kafelerin oluşturduğu bir manzara eşliğinde hoş 
vakit geçirebilirsiniz. Alternatif tur sonrası otelimize transfer ve geceleme otelimizde. 
Braga - Guimaraes Turu: 55 €  
Porto Tekne Turu: 25 €    
 

3.GÜN PORTO - LİZBON  
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından check-out işlemlerini 
gerçekleştirip otelden ayrılıyoruz ve özel otobüsümüzle Lizbon’a hareket ediyoruz. 
Porto’dan Lizbon’a geçiş esnasında dileyen misafirlerimiz yol üzerinde alternatif olarak 
düzenlenecek olan Aveiro - Nazare - Obidos turuna katılabilirler. İlk durak Portekiz’in 
Venediği olarak nitelendirilebilecek olan Aveiro şehridir. Bu şehir; rengârenk gondollara, 
kanallara ve çok zengin bir mutfağa sahiptir. Ardından sahil kasabası Nazare ve 
daracık sokakları, çiçeklerle ve şehrin altın çağından kalma yapılarla bezeli, surlarla 
çevrili ortaçağ şehri Obidos‘u yürüyerek keşfediyoruz. Alternatif tur sonrası Lizbon’a 
transfer varışımızın ardından Lizbon panoramik şehir turu. Şehir turunda görülecek 
yerler arasında Sao Domingos Kilisesi, Se de Lisboa, Monasterio de los Jeronimos 
Belem Kulesi. Panoramik turun ardından otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 
Aveiro - Nazare - Obidos Turu: 70 €   
 
4.GÜN LİZBON 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz rehberimiz 
ve özel araçlarımız eşliğinde alternatif olarak düzenlenecek olan Sintra - Roca Burnu 
Cascais ve Estoril turuna katılabilirler. Bu turumuza Sintra ile başlayacak ve ardından 
UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan, Sintra Kraliyet ailesi tarafından av ve 
mesire yeri olarak kullanılmış kentin merkezindeki mutfak bacaları ile meşhur şehir 
sarayını ziyaret edeceğiz. 1147 yılında Portekiz kralı tarafından fethedilene kadar 
Mağribiler’e ait olan sarayda yer alan 15. yüzyıl Portekiz ve İspanyol çini koleksiyonuna 
hayran kalacaksınız. Daha sonra kentin tarihi kısmında gezinti ve yemek için serbest 
zamanımız olacak. Serbest zamanın ardından Avrupa’nın en batı ucu olan Roca 
Burnu’na (Cabo da Roca) devam edeceğiz. Guincho Burnu ve Boca do Inferno 
kayalığını ziyaret ettikten sonra yazlık evleri ve bahçeleri ile ünlü şık bir banliyö semti 
olan Cascais’te serbest zamanımız olacak. Dönüşte ise Casino’su ile meşhur Estoril’e uğrayacağız. Turumuz sonrası otelimize 
transfer. Geceleme otelimizde. Dileyen misafirlerimiz Akşam Yemekli Fado - Müzikli Show turuna katılabilirler. Geceleme 
otelimizde. 
Sintra - Roca Burnu Cascais ve Estoril Turu: 75 €  
Akşam Yemekli Fado - Müzikli Show: 70 € 
 
 



 

 

5.GÜN LİZBON - GRANADA 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Granada’ya hareket ediyoruz. 
Lizbon’dan Granada’ya geçiş esnasında yol üzerinde alternatif olarak düzenlenecek 
olan Huelva - Sevilla turumuzu gerçekleştiriyoruz. Ardından Endülüs bölgesinde yer 
alan Huelva’ya doğru yola çıkıyoruz. Huelva’yı gördükten sonra Sevilla turumuzda 
Muvahhit’ler döneminden kalma eski Ulu Camii’nin yerine 15. yüzyılda inşa edilmeye 
başlanan Sevilla Katedrali, Arap Gotik ve Rönesans tarzı sarayların yan yana 
yükseldiği krallık malikânesi Alcazar Sarayı, Altın Kule olarak adlandırılan ve 13. 
yüzyıldan kalma kale, birçok Ortaçağ kilisesi, Belediye Sarayı görülecek yerler 
arasındadır. Sevilla turumuz sonrası Granada otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 
Huelva - Sevilla Turu: 50 €  
 
 
6.GÜN GRANADA 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından serbest zaman dileyen 
misafirlerimiz alternatif olarak düzenlenecek olan Setenil de las Bodegas - Ronda 
turuna katılabilirler. Koskoca bir kayalığın altında olan Setenil de las Bodegas 
kasabasına hayran kalacaksınız. Bu kocaman kayalığın altında evler, barlar, market ve 
bir çok restaurant bulunuyor. Ardından ikinci durak olan Tajo Nehri’nin üzerinde 150 
metre yükseklikte bir kayalığa tutunmuş Ronda şehrini görüyoruz. Bu şehir, İspanya'nın 
en eski ve en aristokratik yerleşimlerinden biridir. 700 yıl boyunca müslümanlar 
tarafından yönetilen eski şehir ile modern yeni şehir, boğazın üzerinden geçen Puente 
Nuevo (San Miguel köprüsü) ile birbirinden ayrılır. Şehrin arenası İspanya'nın en eski 
arenasıdır ve boğa güreşlerinin beşiği olarak görülür. Ronda, 17. ve 18. yüzyıldan 
kalma evleri, mütevazı meydanları ve muhteşem manzarasıyla son derece dinlendirici 
tipik bir Endülüs dağ yerleşimidir. İlk boğa güreşlerinin başlatıldığı Ronda'da tarihi Roma Köprüsü ve isteyenlerle İspanya'nın en 
eski arenası görülecek yerler arasındadır. Turumuzun ardından Granada otelimize transfer ve geceleme otelimizde. Akşam 
dileyen misafirlerimiz alternatif olarak Sacromonte Mahallesi ve Çingene Flamenco Show turuna katılabilirler. Dünya kültür 
mirası listesinde olan eski Çingene Mahallesi Sacromonte’de doğal mağaralarda bir içki eşliğinde doğal Çingene Show’unu 
izliyoruz ve Show sonrası yine dünya kültür mirası listesinde olan eski Müslüman Mahallesi Albayzin’de gezintimizi 
gerçekleştiriyoruz. Turumuz sonrası otele transfer ve geceleme otelimizde. 
Setenil de las Bodegas - Ronda Turu: 65 €  
Sacromonte Mahallesi ve Çingene Flamenco Show: 30 € 
 
 
7.GÜN GRANADA 
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz alternatif olarak 
düzenlenecek olan Granada turumuza katılabilirler. Bu turumuzda Endülüs’ün bir 
başka masalsı şehri olan Granada’da İslam ve İspanyol kültürünün etkilerini birlikte 
görecek ve Emevi devleti döneminde yapılan ilginç mimarisi ile bilinen El Hambra 
Sarayı’nı göreceğiz (Elhamra Sarayı turunda sadece saray bahçeleri girişi dahildir. 
Harem girişi için misafirler müsaitliğe bağlı olarak kapıdan bilet alıp münferit giriş 
yapabilirler.) Elhamra, Gırnata'ya hâkim 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 Elhamra, yani "Kırmızı Saray" 
denmiştir. El Hamra Sarayı, havuzları ve gül bahçeleri ile meşhur muhteşem 
güzellikteki Cennet-ül Arif bahçeleri, Emevi Devleti’nin yönetim ve ikamet binaları, kışlalar, surlar, selamlik ve yazlık saray 
görülebilecek yerler arasındadır. Granada turumuz sonrası dileyen misafirlerimiz alternatif olarak düzenlenecek olan Cordoba 
turumuza katılabilirler. 785 yılında başlanan ve 961’de tamamlanan batı İslam sanatının en etkili yapılarından biri olan Cordoba 
Camii, Musevi Mahallesi ve Plaza Mayor görülecek yerler arasındadır. Tur bitiminde Granada otelimize transfer ve geceleme 
otelimizde. 
Granada -  Elhamra Sarayı Turu: 65 €  
Cordoba Turu: 50 € 
 
 

 
 



 

 

 
8.GÜN MALAGA - İSTANBUL 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından rehberimizin belirleyeceği saatte 
Malaga’ya gidiyoruz. Malaga panoramik şehir turu yapıyoruz. Pablo Picasso’nun doğum 
yeri Malaga, aynı zamanda Costa del Sol’e geçiş noktası olan 550.000 nüfuslu, 
hareketli bir şehirdir. Malaga Limanı, Malaga Katedrali, Paseo del Parque ve Alcazaba 
kalesi görülecek yerler arasındadır. Turumuzun ardından Malaga Havalimanı’na 
hareket. Check-in işlemlerimizin ardından 17:50’de Türk Hava Yolları’nın TK1304 
seferi ile İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 23:10’da İstanbul’a varışımızın ardından 
Kappatur hizmetlerinin sonu. 
 

 
 

 
 

KAYIT ESNASINDA 9 ALTERNATİF TUR 

%20 İNDİRİMLİ 

485 € Yerine, Sadece 388 €! 

 

 

1 Braga - Guimaraes Turu 55 € 

2 Porto Tekne Turu 25 € 

3 Aveiro - Nazare - Obidos Turu 70 € 

4 Sintra - Roca Burnu - Cascais ve Estoril Turu 75 € 

5 Huelva - Sevilla Turu 50 € 

6 Setenil de las Bodegas - Ronda Turu 65 € 

7 Sacromonte Mahallesi ve Çingene Flamenco Show 30 € 

8 Granada -  Elhamra Sarayı Turu 65 € 

9 Cordoba Turu 50 € 

   
  

Tur öncesi kayıt esnasında bu paket dışında turlar seçilerek alınamaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PAKET TUR BROŞÜR NOTLARI 
 

1. 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. 

2. Kappatur, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne 
tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce 
misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi gerekmektedir. 

3. Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında yaşanan 
değişikliklerden Kappatur sorumlu değildir. 

4. Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik olabilir.  
5. Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat 

değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Kappatur sorumlu tutulamaz.  
6. Kappatur, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme 

hakkını saklı tutar.  
7. Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün / günler gerçekleştirilebilir.  
8. Kappatur, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
9. Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak 

örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmez.  
10. Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 40 kişidir. Paket tura katılacak kişi 

sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir.  
11. Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.  
12. Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu takdirde gerçekleşir. Katılmak 

istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  
13. Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen 

gün/günler dışında başka bir gün yapılabilir.  
14. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da 

turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde gerçekleştirilebilir, daha az 
katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise fiyatlar değiştirilerek 
gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Kappatur sorumlu tutulamaz.  

15. Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dahil değildir.  
16. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya ilave 

açılan-kapanan ek yataktır.  
17. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.  
18. Kappatur konsoloslukla misafirlerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin herhangi bir 

neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması halinde hiçbir 
sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde Kappatur’dan tazminat hakkı yoktur.  

19. Vizenin gidilecek tura ilk giriş yapılan ülkeden veya en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması 
gereklidir. Aksi halde pasaport polislerinin ülkeye giriş yaptırmamasından Kappatur kesinlikle 
sorumlu değildir.  

20. Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup tereyağı, reçel, kahve veya çaydan 
ibarettir. Grup kahvaltıları otellerde ayrı salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.  

21. Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz vize için 
gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden en az 1 ay önce yazılı 
onay ile acentaya teslimi gerekmektedir. 

 
TUR BROŞÜRÜNÜ ŞAHSIM VE BERABERİMDEKİ TÜM KATILIMCILAR ADINA OKUDUM, ANLADIM, 
TESLİM ALDIM. 
İSİM, SOYİSİM:                                                                                                  İMZA: 


