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YILBAŞI ÖZEL KAVALA – 

SELANİK TURU 
3 GECE 4 GÜN 

 
1. GÜN İSTANBUL - KAVALA 

Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden saat 23:00’de, Beşiktaş Hamidiye Camii önünden saat 00:00’de özel 

otobüsümüz ile Selanik’e hareket. Tekirdağ yolu ile İpsala Gümrük Gümrük Kapısına (Kipi) varış. Pasaport ve 

gümrük işlemlerinden sonra yolumuza devam ediyoruz. Geceleme otobüste. 

2. GÜN KAVALA 

Sabah saatlerinde Kavala’ya varışımızın ardından yapılacak olan Kavala şehir turumuzda Meryem Ana 

Kilisesi, İmaret, Kavalalı Mehmet Ali Paşa Heykeli ve evi görülecek yerler 

arasındadır.Gezimizin ardından otelimize transfer ve odalarımıza yerleşme. Geceleme otelimizde. 

3.GÜN KAVALA-SELANİK 

Sabah kahvaltısı sonrası odaları boşaltma ve Selanik'e hareket ve varışımızı takiben yapılacak olan 

panoramik Selanik şehir turunda görülecek yerler arasında Aya Dimitri Katedrali, Atatürk’ün Evi, 

Roma, Bizans ve Osmanlı yapıları, sahil şeridi, Beyaz Kule yer almaktadır. Tur bitiminde otele transfer ve 

yerleşme. Geceleme otelimizde. 

4.GÜN SELANİK (YILBAŞI GALA) 

Sabah kahvaltı sonrası alışveriş ve kişisel aktiviteler için tüm gün serbest zaman. Akşam arzu edenler ile ekstra 

Taverna'da Gala Yemeği. Geceleme otelimizde. 

5.GÜN SELANİK-İSTANBUL 

Sabah kahvaltı sonrası odalarımızın boşaltılması ve İstanbul'a doğru hareket. Tüm misafirlerimizin katılımı 

ile ekstra olarak yol üzeri; Bati Trakya'daki Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı, sırasıyla İskeçe (Xanthi), 

Gümülcine (Komotini) ve Dedeağaç’ı (Alexandroupoli) şehirlerini ziyaret ediyoruz. Sonrasında İpsala sınır 

kapısına varış. Gümrük ve pasaport işlemleri sonrası Türk sınırına geçiş. 

İstanbul'a varış ve turumuzun sonu. 
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OTELLER 
4 Yıldız CAPSIS 

4 Yıldız GALAXY 
 Otellerimiz ,yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir. 

 

EKSTRA TURLARI 
İskeçe - Gümülcine - Dedeağaç Turu 20 Euro 

Tüm misafirlerimizin katılımı ile yol üzeri; Bati Trakya'daki Turk nufusunun yogun olarak yasadigi, sirasiyla 

İskece ( Xanthi ), Gumulcine ( Komotini ) ve Dedeagac'i (Alexandroupoli ) sehirlerini ziyaret ediyoruz. 

 
Dahil olan hizmetler: Ulaşım+Rehberlik 

Meteora Turu 70 Euro 

Saat 07:30 otelden hareket ediyoruz. İlk durağımız Litohoro, dagin eteklerinde yarim saatlik bir 

yürüyüşten sonra direk Meteora’ya varış. Ortodoks keşişler Hristiyanlığın ilk dönemlerinde inzivaya 

çekilmek, Tanrı ya daha yakın , dünyevi konulara ise daha uzak olmak amacıyla bu manastırları 

yapmışlar. Bir diğer sebep ise, keşişlerin Ortodoksluğu Osmanlı egemenliğinden korumak amacıyla bu bölgeye 

kaçmalarıymış. Her bir manastır 300 m. kadar yükseklikteki kayaların üzerine yapılmış. İnsan ilk gördüğünde 

inanamıyor, çok etkileyici, manzara muhteşem. Burada serbest olarak alacağımız ogle yemeğimizin ardında 

dönüş yolumuza başlıyoruz. Geceleme otelimizde. 

 
Dahil olan hizmetler: Ulaşım+Rehberlik 

 

 
Yılbaşı Gala Yemeği Turu 70 Euro 

Geleneksel Yunan Taverna eğlencesine şahit olacağımız unutulmaz yılbaşı gecesi yaşayabilirsiniz. 

 
Dahil olan hizmetler: Ulaşım+Yemek 
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ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 
 Özel otobüsümüz ile gidiş dönüş otobüs yolculuğu 

 Selanik’ de kategori otelde 2 gece oda kahvaltı konaklama 

 Kavala’ da kategori otelde 1 gece oda kahvaltı konaklama 

 Yarım günlük Panoramik Selanik şehir turu 

 Yarım günlük Panoramik Kavala şehir turu 

 Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti. 

 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.) 

 

 
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 
 Vize ücreti ve vize hizmet bedeli 110 EURO 

 Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz.) 

(Yurt dışı çıkış  harçlarını   seyahat  öncesi  ilgili  bankalara   yatırmanız  gerekmektedir.) 

 Ekstra tur ücretleri 

 Müze ve ören yeri giriş ücretleri 

 Rehber ve şoför  bahşişleri 

 Ergo SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu 

nedeni ile tura katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını 

sağlamaktadır.( Toplam tutar üzerinden sigorta firması tarafından %18 muafiyet 

uygulanmaktadır. 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. 

 

 

 

 
KADEMELİ FİYATLANDIRMA UYGULANMAKTA OLUP GÜN 

İÇİNDE FİYAT DEĞİŞEBİLMEKTEDİR. 
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