
YUNANİSTAN KÜLTÜR GEZİSİ PROGRAMI

22-27 Eylül 2015 (Kurban Bayramı) 
22 Eylül / 1. Gün

23:00 Tamgör Turizm merkez bürosu 
önünden, 23:30 Mecidiyeköy Aslı 
Börek önünden, 23:45 Bakırköy Ömür 
Plaza önünden hareket ile Tekirdağ-Ke-
şan yolunu takiben İpsala Gümrüğüne 
varış. Pasaport ve gümrük işlemle-
rinden sonra Yunanistan’a giriş. Yola 
devam.

23 Eylül / 2. Gün
Günün ilk ışıkları ile kendimizi komşu-
muz Yunanistan’da buluyoruz. Selanik’e 
varışın ardından şehir turumuza başlı-
yoruz. İlk durağımız Selanik’i tepeden 
de görebilecek olduğumuz Selanik 
Kalesi oluyor. Manzaranın ve fotoğraf 
çekmenin tadını çıkarıyoruz. Sonraki 
durağımız ise bir kilise… M.S. 303 yılın-
da, Roma döneminde Hristiyanlık çağ-
rısı yaptığı için katledilen Ag. Dimitros 
Kilisesi’ne (Kasımiye Cami) gideceğiz. 
Mezarının da bulunduğu kiliseyi görüp 
fotoğraf çektikten sonra aynı cadde 
üzerinde bulunan T.C. Selanik Başkon-
solosluğumuzun bahçesindeki Mustafa 
Kemal Atatürk’ün doğduğu evi geze-
ceğiz. Çevredeki çeşmeler, medreseler 
bizlerin gözlerini dolduracak. Gezimi-
zin ardından kısa bir alışveriş molası 
veriyoruz. Molanın ardından Rotondo 
(Hortacı Cami), Bey Hamamı, Galerius 
Takı, Murat Bey Cami, Bedesten ve 

Vardar Meydanı gezileri sonrası İzmir ’e 
benzeyen Kordon’a gidiyoruz.Kordon 
sonunda yürüyerek yine bir Ceneviz 
yapısı olan Beyaz Kule’yi görüyoruz, 
Büyük İskender Heykeli, Aristotle ve 
Venizelos Meydanları gezileri sonra-
sı öğlen yemeği için serbest zaman. 
Selanik’in alışveriş mağazalarının bu-
lunduğu Tsimski Caddesi’nde verecek 
olduğumuz alışveriş için serbest zaman 
sonrası otelimize geçerek odalarımı-
za yerleşip dinleniyoruz. Akşam, canlı 
Yunan müziği eşliğinde, sirtaki ve buziki 
yapılan tavernada eğlence. (Ekstra) 
Gece geç saatlerde tekrar otelimize 
geliyoruz. Konaklama Selanik’te…

24 Eylül / 3. Gün

Otelde aldığımız kahvaltının ardın-
dan yola çıkıyoruz. Yolculuğumuz bizi 
7 saatin ardından başkent Atina’ya 
götürecek. Öğle yemeği yolda alına-
cak. Varışımız ile birlikte, Atina’da hiç 
vakit kaybetmeden şehir turumuza 
başlıyoruz. Panoramik şehir turunun 
ardından, son dönemde dünya günde-
minde büyük yankı bulan Sosyalist Parti 
SYRZA’ya kısa bir ziyaret düzenleyip; 
sosyalizm, vaatler ve Yunanistan ile 
ilgili sohbet edeceğiz. Ardından dünya 
tarihinin en meşhur sit alanlarından biri 
olan Akropolis’i geziyoruz. Atina’nın en 
yüksek noktası 156 metrelik bir kaya-
dan oluşan bölgede; harika tapınaklar 

inşa edilmiştir ve bu yapılar Athena gibi 
ünlü Yunan tanrı ve tanrıçalarına adan-
mıştır. Akropolis gezimiz ardından otele 
yerleşiyoruz. Konaklama Atina’da… 
Akşam yemeği serbest.

25 Eylül / 4. Gün

Sabah otelde alacağımız kahvaltı 
sonrası gezimiz başlıyor. İlk durağımız 
Agora, ardından sırası ile Zeus Tapınağı 
(panoramik olarak), Parlamento Binası, 
Syntagma (Anayasa), Omonia (Halk) 
Meydanları, Cumhurbaşkanlığı Sara-
yı, Başbakanlık Konutu, İlk Olimpiyat 
Stadyumu, Panepistimiou (üniversite) 
bulvarı, Ulusal Kütüphane ve Akade-
mi Üniversitesi’ni görüp harika kareler 
yakalayacağız. Adından iki denizi bağ-
layan kanal olan Korint Kanalı’nı gör-
meye gidiyoruz. Dünyanın en etkileyici 
kanallarından biri olan Korint Kanalı’nda 
gemilerin geçişini seyrederken, yapı-
mı ve tarihçesi ile ilgili bilgi alacağız. 
Ardından Atina’nın liman kenti Pire’ye 
geçiyoruz. Limanda serbest olarak 
balıklarımızı yiyip meşhur yunan içkisi 
Ouzo’yu rakıdan ayıran 7 farkı bulurken 
güneşi bu romantik liman kentinde sön-
dürüp akşama hazırlanmak üzere otele 
dönüyoruz. Konaklama otelimizde. 

26 Eylül / 5. Gün
Otelimizde alacağımız kahvaltının 
ardından mistik şehir Kalambaka’ya 
hareket ediyoruz. Yol üzerinde Meteora 
turumuzu gerçekleştireceğiz. Bu turu-
muzda, içinde 21 adet manastır bulu-
nan Kalambaka Kasabası yakınında, 
kayaların tepesinde birbirinden bağım-
sız olarak kurulmuş manastırları ziyaret 
edeceğiz, aynı zaman da manastırlar 
Unesco Dünya Mirasları listesinde de 
yer almaktadır. Kalambaka’da yemek 
sonrası akşamın ve caddelerin tadını 
çıkarıyoruz. Konaklama Kalambaka’da. 
Akşam yemeği serbest.

27 Eylül / 6. Gün
Sabah kahvaltı sonrası İstanbul’a dön-
mek üzere otelden ayrılıyoruz. Kavala 
şehir turu, Mehmet Ali Paşa Külliyesi, 
Kavala Kalesi (panoramik olarak), su 
kemerleri, belediye binası, liman turu-
muz esnasında görülecek yerler ara-
sında… Liman turu ardından İskece’ye 
(Xanthi) varıyoruz. Panoramik şehir 
turumuzun ardından, Gümülcine’ye (Ko-
motini) hareket. Gümülcine’den sonra 
Dedeağaç'a (Alexandroupoli) varıyoruz. 
Panoramik şehir turumuzun ardından 
yola devam ediyoruz ve İpsala Sınır Ka-
pısı'na varıyoruz. Gümrük ve pasaport 
işlemlerinin ardından yola devam ediyo-
ruz. Yaklaşık 3 saat süren yolculuğumu-
zun ardından İstanbul’a ulaşıyoruz.M
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• Yunanistan vize harcı+aracı kurum 
ücreti+seyahat sağlık sigortası+takip 
bedeli 120 €. 

• Yeşil pasaport hamillerinden vize 
istenmemektedir. Pasaportunda geçerli 
Schengen vizesi olanlar kullanabilir.

• Müze giriş ücretleri+lokal rehber ücreti 
19 € olup yerinde rehbere ödenecektir.

• Öğle yemekleri genellikle seyahat 
sırasında mola yerlerinde, akşam 
yemekleri ise talep edilirse toplu halde 
rehber tarafından organize edilecektir. 
Bedeli rehbere veya müesseseye 
ödenecektir.

• İstanbul/Atina/İstanbul arasında 46 
kişilik özel otobüs ile gidiş/dönüş

• Selanik merkezinde 4 yıldızlı, Atina 
merkezinde 4 yıldızlı, Kalambaka 
merkezinde 3 yıldızlı otellerde 
oda+kahvaltı esası üzerinden 
konaklama

• Gezilecek Selanik-Atina-Korinth-
Meteora-Kavala-İskeçe-Gümülcine-
Dedeağaç şehirlerinde panaromik tur

• Gezi süresince profesyonel rehberlik 
ve refakat

• Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası

• KDV dahil olmak üzere;

• 2 ve 3 kişilik odalarda kişi başı 
284 euro

• Tek kişilik oda farkı                      
151 euro

Tur bedelleri acentanın resmi banka 
hesabına nakit, havale veya kredi kartı 
ile ödenebilir. TL olarak ödeme yapmak 

isteyenlere uygulanacak kur için T.C. 
Merkez Bankası’nın ödeme yapılan 
günkü DÖVİZ SATIŞ kuru dikkate 

alınacaktır.

 Vize için istenen evraklar 
acentanın

www.tamgorturizm.com.tr 
adresindeki vize işlemleri 

başlığından eksiksiz 
tamamlanmalıdır.

Tüm ödemeler Tamgör Turizm firmasının resmi 
banka hesabına yapılmalıdır:

AKBANK  Sahrayıcedid Şubesi
Türk Lirası için: TR69 0004 6002 1888 8000 0738 43
Euro için: TR55 0004 6002 1803 6000 0739 63

GARANTİ BANKASI Kurtuluş Şubesi
Türk Lirası için: TR51 0006 2000 2260 0006 2999 87
Euro için: TR48 0006 2000 2260 0009 0978 12 

• Son kayıt kabul tarihi ön 
ödemesi 14/8/2015’te kişi 
başı 100 € olup bakiye 
kapatma tarihi 24/8/2015’tir. 
Vize alacaklar için son evrak 
teslim tarihi 31/8/2015. 

• Toplam kabul edilecek kişi 
sayısı 44’tür. 

• Turun gerçekleşebilmesi için 
gereken yolcu sayısı otobüs 
başına 35 kişidir. 


