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MAROC   
- Orașe Imperiale 

Participare la Circuit Regulat (în engleza)   
(plecare în fiecare Sâmbătă )   

- 8 zile / 7 nopți –   
 

de la 575 Euro (taxe incluse) 
 

CASABLANCA – MEKNES – VOLUBILIS – FEZ ERFOUD – OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU–- MARRAKESH – 
CASABLANCA  
 
ITINERARIU :  
 

 
Ziua 1 ( sâmbătă ). BUCUREȘTI, plecare, CASABLANCA, sosire 

  
• Sosire pe Aeroportul Internațional Mohammed V în Casablanca.  
Bine ați sosit la Casablanca!  
• Transfer la hotel  
• Cazare în Casablanca la hotel de  4* (Novotel  Casablanca sau similar)  
Mese: cina la hotel 
Transport: transfer privat  
 

 
Ziua 2 (duminică). CASABLANCA – MEKNES – FEZ (320 km) 

• După micul dejun la hotel faceți un tur panoramic al capitalei economice a Marocului, incluzând cartierul Habous, palatul 
Regal, piața Mohamed V, zona rezidențială din Anfa  și Moscheea Hassan II (exterior) ,  așezată pe malul Atlanticului. Splendid 
decorată la interior și la exterior, moscheea pare că se înalță direct din apă și străpunge cerul cu minaretul de 210 m înălțime 
(este în prezent cea mai înaltă moschee din lume!).  
• Se pleacă spre Meknes UNESCO WH‚ un orășel seducător din sec. 17 a cărui medină a fost declarată patrimoniu UNESCO și 
singurul are oraș din Maroc unde se mai practică arta damaschinului.  
• Timp liber pentru dejun, după care faceți un  tur al orașului . Casablanca, capitală pe vremea lui Moulay Ismail, are cele mai 
lungi metereze din Maroc (40 km) , ce includ Bab el Mansour – una dintre cele mai impresionante porți imperiale din Maroc 
și probabil din Africa de Nord-, Grajdurile Imperiale (adăposteau cei 12.000 de cai ai cavaleriei regale!) și cartierul evreiesc.  
• Pe drumul către Fez, mergeți la orașul sfânt Mouly Driss pentru o vedere panoramică, după care se vizitați ruinele orașului 
roman Volubilis UNESCO WH, fostă capitală a Regatului Mauritania ce adăpostește vestigii arheologice excepțional de bine 
conservate.  
• Cazare în Fez la hotel de 4* (Zalagh Parc Palace sau similar). 
• Mese: mic dejun, cina la hotel 
Transport: microbuz/privat.  
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Ziua 3 (luni). FEZ , o vizită istorică 
• Întreaga zi este dedicată vizitei capitalei spirituale și intelectuală a Marocului – este casa celei mai vechi universități 
din lume, Al Karaouine -.  
• Fez a fost primul Oraș Imperial, fondat in sec IX de către Moulay Idriss, originar din Orientul Mijlociu, întemeietorul 
primei dinastii arabe. Veți pătrunde în lumea misterioasă a medinei UNESCO WH - Fez El-Bali - cu feluritele ei porți și 
moschee sau numeroasele vopsitorii de piele, neschimbate din vremuri medievale. 
• Veți vizita Palatul Regal (admirăm din afară), Medrassa sau școala coranică Al- Attarine (veți fi surprinși de priveliștea 
magnifică pe care o oferă asupra orașului)‚ poposiți la Fondouk El-Nejjarine (caravanseraiul tâmplarilor) impecabil 
restaurat, cu a sa Fântână Nejjarine, frumos decorată cu stuc și ceramică tradițională. Fondoukul găzduiește în prezent 
un muzeu dedicat obiectelor artizanale din lemn. Veți vedea din exterior mausoleul Moulai Idriss și Moscheea 
Karaouine. 
• Opțional se poate organiza dejunul într-un restaurant tradițional din Medina. După masă veți continua vizita orașului.  
• Cazare în Fez la hotel de 4* (Zalagh Parc sau similar). 
• Mese: mic dejun, cina la hotel 
Transport: microbuz/autocar privat.  
 

 
Ziua 4 (marți). FEZ – RABAT – MARRAKECH (495 km) 

• După micul dejun la hotel plecați spre Rabat, capitala administrativă a Marocului și unul din cele patru orașe imperiale, fiind 
înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO  în calitate de ”capitală modernă și oraș istoric”. Faceți un tur al orașului prin 
punctele sale emblematice: Palatul Regal (Mechouar) și vechea citadelă - Kasbah Oudaya - construită de vechile populații de 
berberi și musulmani, mausoleul Mohamed V , capodoperă a arhitecturii moderne din Maroc și Turnul Hassan , minaretul 
unei moschei neterminate  din secolul al 12-lea  
Optional dejun cu fructe de mare 
• Se continua pe autostrada la Marrakech 
• Cazare în Marrakech la hotel de 4* (Atlas Asni sau similar). 
• Mese: mic dejun, cina la hotel 
Transport: microbuz/autocar privat.  
 

 
Ziua 5 (miercuri). MARRAKECH 

• Începeți explorarea Marrakesh-ului cu , al doilea oraș imperial al Marocului, denumit și orașul ocru. Vizita istorică va 
include Grădinile Menara, incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO din 1985, mormintele Saadiene, Palatul Bahia, un 
exemplu magnific de măiestrie marocană. Veți merge până la Turnul Koutoubia și la Muzeul Dar Si Said.  
• Dejun la hotel, după care veți colinda souk-urile din Marrakesh, vizitați Piața Jamaa el Fnaa – un veritabil spectacol 
uman cu îmblânzitori de șerpi, dansatori și vânzători ambulanți, toate pe fondul zumzetului și al aromelor îmbietoare. 
Opțional se poate organiza o cină cu spectacol. 
• Cazare în Marrakech la hotel de 4* (Atlas Asni sau similar). 
• Mese: mic dejun, dejun la hotel 
Transport: microbuz/autocar privat.  
 

 
Ziua 6 (luni, 15 noiembrie 2021). MARRAKECH zi libera 

• Zi libera la dispoziție , posibilitatea organizării de excursii opționale.  
   Dejun opțional la hotel .  
• Mese: mic dejun, cina la hotel 
Transport: microbuz/autocar privat.  
 

 
Ziua 7 (marți, 16 noiembrie 2021). MARRAKESH- CASABLANCA  
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• Veți pleca spre Casablanca 
• După sosire, cazare, iar dejunul  va fi la hotel. 
• După masă timp liber  
• Cazare în Casablanca la hotel de  4* (Novotel  Casablanca sau similar) , opțional cina la hotel  
• Mese: mic dejun, dejun la hotel 
Transport: microbuz/autocar privat.  
 

Ziua 8 (miercuri, 17 noiembrie 2021). CASABLANCA plecare 
• După micul dejun veți fi transferați la Aeroportul Internațional Mohammed V  
  
 
 

PERIOADĂ PROGRAM 
Preturi  ( Euro / Persoana ) 

Hotel 4* 
Loc Dubla / Supliment Single 

Preturi  ( Euro / Persoana ) 
Hotel 5* 

Loc Dubla / Supliment Single 

Sezon Intermediar 
21.06 – 02.10 

 
575 / 175 

 
705 / 265 

Sezon 
02.10 – 06.11 

 
620 / 180 

 
750 / 270 

Supliment PC 
(4 Dejunuri si 2 Cine) 

 
150 

 
150 

Taxă de rezervare 
(nerambursabilă  

în caz de anulare )  
25 Euro  

 
25 Euro  

 
PROGRAMUL INCLUDE: 
 
Călătoria intr-un Circuit Regulat ( cu plecări in date fixe si garantate ), cu participare internaționala, cu  
Ghid Însoțitor local vorbitor de engleza . 

✓ Cazare 7 nopți de cazare la hoteluri de 4 sau 5 stele; 

✓ Regim de masă: demipensiune; 

✓ Toate transferurile și vizitele de la sosire până la plecare conform programului, transport cu minibus de lux; 

✓ Ghid local vorbitor de engleză; 

✓ Asistență turistică; 

✓ Intrările la obiectivele turistice conform programului; 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE: 
 
Acest program nu include biletele de avion. 
La cerere putem oferi cele mai bune variante de zbor in momentul rezervării serviciilor turistice terestre. 
× Taxa foto la obiectivele turistice; 
× Cheltuieli de natură personală; 
× Alte mese decât cele menționate în program ( mesele  de prânz); 
× Băuturile alcoolice și  nealcoolice. 
Acest program nu include asigurările medicale de călătorie si nici cele storno  
La cerere putem recomanda si oferi asigurări medicale de călătorie si asigurări storno.  .  
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CONDIȚII DE PLATĂ GENERALE: 
 
• Pentru rezervare fermă, se va achita programul integral 
  
ACTE NECESARE: 
 
• Pentru călătoria în Maroc aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 180 de zile la momentul întoarcerii în țară;  

OBSERVAȚII: 
 

• Conducătorul de grup ( ghidul însoțitor local )  poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective fără a 
altera conținutul programului; 

• Accesul în hotel se face începând cu ora 14:00, ieșirea din hotel se face până în ora 12:00;  

• Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort; 

• Distribuția camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul 
camerei se rezolvă de către turist direct la recepție, asistat de însoțitorul de grup;  

• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul sosirii la 
hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;  

• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau 
de a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 

• Copiii sub 18 ani care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, vor trebui să prezinte la vamă acordul parental al 
ambilor părinți sau al celui care nu-i însoțește (după caz), obținut la notariat; în cazul în care adultul însoțitor nu este unul 
dintre părinți, acesta va prezenta la trecerea frontierei cazier judiciar; 

• Turistul va încheia cu agenția  contractul de prestări servicii turistice; 

• Agenția nu-și asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de 
aceasta; 

• În cazul în care turistul întârzie sau renunță la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenție privind rambursarea 
eventualelor despăgubiri; 

• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii turistice publicat pe site-ul nostru. 
Pentru acest program special ( circuit regulat pentru turiști individuali ), condițiile de anulare, impuse de partenerul 
extern sunt : 
- Pâna la 30 zile înainte de plecare: 25 Euro / pax ( taxă de rezervare nerambursabilă )  
- Pentru: 29 – 15 zile, înainte de plecare: 100 Euro  
- Pentru: 14 – 08 zile, îniante de plecare: 25 % din total pachet + 25 Euro  
- Pentru: 07 – 02 zile, îniante de plecare: 50 % din total pachet + 25 Euro  
- Pentru sub 2 zile, îniante de plecare + neprezentare: 100 % din total pachet + 25 Euro  
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