
29 NİSAN - 01 MAYIS 2017  

KUZEY YUNANİSTAN ŞARAP VE GASTRONOMİ TURU

29 NİSAN- SELANİK / HALKIDIKI

Sabah 05:25’te İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde buluşma. Check-in işlemlerimizin 
ve pasaport kontrolünün ardından THY’nin TK 1881 sefer sayılı 07:25 uçağı ile Selanik'e hareket. 
Selanik'e varışımızın ardından otobüsümüze binerek önce Halkidiki bölgesi bağlarına gidiyor ve 
Tsantali Şaraphanesini ziyaret ediyoruz.

Yunanistan'ın en eski şarap üreticilerinden biri olan Tsantali  ailesi ilk olarak şu an Türkiye sınırları 
içinde kalan Doğu Trakya bölgesinde Ouzo ve Tripouro (Yunan Grappası) üretmeye başlamış ve 
ardından Batı Trakya'ya geçerek şarapçılığa girişmişler ve Yunanistan'ın en önemli şarap 
üreticilerinden biri olmuşlardır. 

Tsantali Şaraphanesi & Halkidiki Bağları

Tsantali Şaraphanesi'ndeki ziyaretimizve şarap tadımımızın ardından öğle yemeği için Halkidiki'nin en 
keyifli sahil kasabalarından biri olan Nea Potidea'da Marina Restorana geçiyoruz. 

Nea Potidea & Marina Restoran



Marina Restoran'daki öğle yemeğimizin ardından otobüsümüzle Selanik'e dönüp önce Atatürk Evi'ni 
ziyaret ediyoruz. Atatürk Evi'ni ziyaret ettikten sonra Selanik şehir merkezindeki turumuza başlıyoruz. 

İzmir'e olan benzerliğiyle Yunanistan'ın en güzel şehirlerinden biri olan Selanik'te, şehrin en önemli 
değerlerinden Beyaz Kule, Agios Dimitrios Bizans Kilisesi ve Bey Hamam gibi gerek Bizans/Yunan 
gerekse de Osmanlı mimarisinden örnekleri keşfediyor ve ardından Selanik'te 2 gece boyunca 
kalacağımız Davitel Tobacco Hotel'e (4*) geçiyoruz. 

Selanik & Beyaz Kule

Otelde check-in işlemlerimizi tamamlayıp odalara yerleştikten sonra akşam 20'de lobbyde buluşup 
keyifli bir Yunan Tavernası deneyimi yaşamak için Selanik şehir merkezinin en güzel bölgelerinden biri
olan Ladadika'daki Odos Oneiron Tavernası'na gidiyoruz. 

Odos Oneiron Tavernası



30 NİSAN (KAVALA)

Bugün sabah 09:00'da otobüsümüzle otelden hareket ederek Batı Trakya'da Kavala 'ya yakın bir 
konumda bulunan son dönem Yunan Şarapçılığı'nın en önemli temsilcilerinden Biblia Chora'yı 
gezmeye gidiyoruz. 

Pangeon Dağı eteklerindeki organik bağlarıyla kaliteli şarapçılığın Yunanistan'daki en önemli 
temsilcilerinden olan Biblia Chora'da farklı stilde şarapları keşfedeceğiz.  Bilblia Chora gezimiz ve 
şarap tadımının ardından Kavala'ya hareket ediyoruz. 

Öğle yemeğimizi Kavala'nın liman bölgesinde deniz kenarında yer alan Orea Mitilini'de alacağız ve 
Yunan mutfağına ait klasik deniz mahsullerini keşfedeceğiz.

Öğle yemeğimizin ardından Kavala'yı keşfe çıkıyoruz. Batı Trakya'da Osmanlı izlerinin en yoğun 
yaşandığı şehirlerden biri olan Kavala'nın tarihi sokaklarında geziyor bu arada meşhur Kavala 
kurabiyesinin tadına bakmayı ihmal etmiyoruz. 

Kavala'daki gezimizin ardından otobüsümüze binip Selanik'e dönüyoruz. Akşam yemeğine kadar 
serbest zaman... Akşam yemeğimiz saat 20:30'da mezeleriyle ünlü Ouzo Melathro Restoran'da...

Kavala



1 MAYIS – (NAOUSSA)

Bugün Kuzey Yunanistan'ın en önemli şarap bölgelerinden olan Naoussa bağlarını ve şaraphanelerini 
keşfedeceğiz. Otelden check-out yapıp, otobüsümüzle önce Naoussa'nın en ünlü şarap üreticisi 
sayılan Alpha Estate'e gidiyoruz. 

Naoussa'nın Amyndeon Bölgesi'ndeki Petron ve Vegoritida göllerine yakın bir konumda bulunan 
Alpha gerek yerli gerekse de yabancı üzümlerden yaptıkları son derece güçlü, dengeli ve konsantre 
şaraplarıyla ünlü.

Alpha Estate & Naoussa Bağları

Alpha şaraphanesini gezip şaraplarımızı tattıktan sonra Vegoritida Gölü'ne gidiyor ve göle bakan 
keyifli manzarasıyla ünlü Naoumidis Restoran'da öğle yemeğimizi alıyoruz.

Öğle yemeğimizin ardından Naoussa'nın bir başka ünlü şaraphanesi Kir Yianni'ye gidiyoruz. Yunan 
şarapçılığının simgelerinden Boutaris ailesinden Yiannis Boutaris'in kurduğu Kir Yianni son dönemde 
en ses getiren üreticilerden biri oldu. 

Kir Yianni & Naoussa Bağları



Kir Yianni'de yapacağımız ziyaret ve şarap tadımının ardından otobüsümüzle Selanik Havaalanı'na 
transfer ve THY'nın TK1894 21:25 uçağıyla İstanbul'a dönüyoruz. 

Bir sonraki turumuzda görüşmek dileğiyle…

GENEL BİLGİLER:

Tur ücreti (Minimum 15 kişilik grupta geçerlidir): 

- Çift kişilik odada kişi başı 600 € + THY uçuşları

- Tek kişilik odada kişi başı 700 € + THY uçuşları

Tur fiyatına dahil olan hizmetler:

- 2 gece Selanik Davitel Tobacco Otel’de standart odada kahvaltı dahil konaklama

- 3 öğle, 2 akşam yemeği

- Yemek menülerinde belirtilen şekilde şaraplar ve diğer içecekler

- Programda belirtilen 4 adet şarap üreticisi gezisi ve şarap tadımları

- Kavala turu

- Selanik turu (Atatürk Evi dahil)

- Vegoritida Gölü'nde öğle yemeği

- Havaalanı ve programdaki gezilerde yapılacak transferler

- İptal ve sağlık teminatlı yurtdışı seyahat sağlık sigortası

- “Şarap Atölyesi” Murat Mumcuoğlu’nun şarap danışmanlık ve rehberlik hizmeti

Tur fiyatına dahil olmayan hizmetler:

- THY ile belirtilen İstanbul – Selanik– İstanbul uçak bileti

- Kişisel harcamalar (şarap alımları, bahşişler vb.)

- Fiyata dahil olan yemeklerde alınan ekstra içecekler

- Programda belirtilmeyen yemekler 

- Programda belirtilmeyen müze/ören yeri giriş ücretleri

- Schengen vize ücreti

- Yurtdışı çıkış harcı



Vize: Yunanistan, TC vatandaşlarından Schengen vizesi talep etmektedir.

Uçuş bilgileri:

TÜRK HAVA YOLLARI

TK1881 29 Nisan İstanbul – Selanik 07:25 – 08:45

TK1894 01 Mayıs Selanik – İstanbul 21:25 – 22:40

Bugünlerde THY’nin 29 Nisan – 01 Mayıs İstanbul-Selanik-İstanbul uçuşu 882 TL civarındadır. Bilet 
fiyatları zamanla artış gösterebileceğinden önceden alınması tavsiye edilmektedir.

TURUN ÖNE ÇIKANLARI:

- Batı Trakya'da Halkidiki'den Kavala'ya ve Naoussa'ya  uzanan Kuzey Yunanistan'ın en önemli 
bağları ve üreticilerinin gezilmesi

- Kuzey Yunanistan'ın en güzel şehirlerinden biri olan Kavala turu

- Yunan restoranlarında gastronomik keşifler

- Vegoritida Gölü'nde öğle yemeği

Rezervasyon ve Ödeme Şartları:

 Talebiniz üzerine tura kaydınız opsiyonlu olarak 7 gün boyunca tutulur. Bu süre sona
ermeden  toplam  tur  bedelinin  %50’sini  kapsayan  ön  ödemeyi  yaptığınız  takdirde
rezervasyonunuz kesinlik kazanacaktır. Opsiyon süresi sonunda ön ödeme yapılmadığı
takdirde talebiniz otomatik olarak iptal edilecektir.

 Bakiye, seyahatin başlamasından 30 gün öncesine kadar tamamlanmalıdır.

 Kredi  kartı  ile  yapılan  ödemeler  Merkez  Bankası  efektif  satış  kurundan
hesaplanmaktadır.

 Kredi kartı ile yapılan ödemelerde vade farksız taksit uygulaması, Akbank kartlarına
3+3, Bonus kartlara 2 taksit olacak şekilde geçerlidir.

Banka hesap bilgileri:

Alıcı: Piano Seyahat ve Organizasyon Ltd Şti.

Banka: Akbank / Koşuyolu Şubesi 

TL IBAN: TR880004601202888000009460

EUR IBAN: TR820004601202036000009630 



Banka: DenizBank / Kadıköy Şubesi 

TL IBAN : TR280013400000916443500001 

EUR IBAN :TR980013400000916443500002

Detaylı  ödeme  ve  tur  detayları  için  Piano  Piano  Turizm  veya  Şarap  Atölyesi  Murat
Mumcuoğlu ile irtibata geçebilirsiniz:

Piano Piano Turizm

TURSAB Üye No: 8305

Telefon: 0 216 545 90 08

www.pianotur.com

Şarap Atölyesi

Murat Mumcuoglu

Telefon: 0 533 386 16 14

email: mmumcuoglu@yahoo.com

http://www.pianotur.com/

