
PROGRAM Maroc-Marele circuit în Sud  
PERIOADA Plecări în fiecare marți ( 7 zile/ 6 nopți) 

ITINERAR 
MARRAKECH – OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU–- ZAGORA – ERFOUD - MARRAKESH  
 

 

Str. Ghiocei nr. 2, București S2, România 
Tel/Fax: 021-3100042 ; 021-3100043 
E-mail: office@exact-travel.ro 
WEB: www.exact.travel 

RC: J40/18258/2008; CUI: RO24659166;  
Licență Turism: 5165;   
Banca: UNICREDIT Bank, Rosetti; 
RO44BACX0000000281116001 – RON. 

 

MAROC 
  - Marele circuit în Sud  

Participare la Circuit Regulat ( in engleza )  
(Plecare în fiecare Marți ) 

7 zile / 6 nopți –   
 

 de la 470 Euro (taxe incluse) 
 

MARRAKECH – OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU–- ZAGORA – ERFOUD - MARRAKESH  
 
ITINERARIU:  
 

 
Ziua 1 ( marți). BUCUREȘTI, plecare, MARRAKECH, sosire 

  
• Sosire pe Aeroportul Internațional din Marrakech.  
Bine ați sosit în Marrakech!   
• Transfer la hotel  
• Cazare în Marrakech la hotel de  4* (Atlas Asni sau similar)  
Mese: cina la hotel 
Transport: transfer privat  
 

 

Ziua 2 ( miercuri). MARRAKECH 
• Începem 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, vizităm 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 participa la 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 3 (joi). MARRAKECH-AITBEN HADDOU- OUARZAZATE – ZAGORA  (380 km) 
• După micul dejun plecați în circuitul din sudul Marocului. Drumul vă duce prin trecătoarea Taddert și trecătoarea 
Tiz-in -Tichka, la o altiudine de 2,260m. Prima oprire este în satul Ait Ben Haddou, un ksar (sat fortificat înconjurat de 
ziduri înalte de apărare, cu turnuri de apărare pe colțuri-arhitectură tipică pentru sudul Marocului), structură listată în 
Patrimoniul UNESCO. Vizitați Ksasbahuri Ait Ben Haddou, cetatea fortificată. Aici au fost filmate pelicule celebre 
precum "Cerul Ocrotitor/ The Sheltering Sky" al lui Bertolucci, "Gladiatorul" lui Spielberg, "Ultima ispită a lui Isus " și 
"Lawrence al Arabiei".  
Dejunul este opțional .  
Peisajul este arid și neprietenos, dar satele din jur sunt faimoase pentru ceramică și covoarele cu motive berbere .Se 
pleacă apoi spre Zagora, trecând prin valea Draa. 
• Cazare în Ouarzazate  (Palais Asma sau similar)  
Mese: mic dejun și cina la hotel;  

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.hotelsatlas.com/fr/hotels-maroc/marrakech/atlas-asni-marrakech
https://www.hotelsatlas.com/fr/hotels-maroc/marrakech/atlas-asni-marrakech
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304023-d671078-Reviews-Palais_Asmaa-Zagora_Souss_Massa.html
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Ziua 4 (vineri). ZAGORA – NKOB – TAZZARINE - ERFOUD (300km) 
• După micul dejun plecați spre Erfoud, cu o oprire în satul Tamgrout, cunoscut pentru ceramica sa. Drumul mai 
departe trece prin satele Tanskikht, Nkob, Tazzarine și Alnifm cu peisaje sahariene uimitoare.  
Se poate lua dejunul ( opțional ) în Alnif.  
După masă treceți prin satul Rissani, locul de naștere al dinastiei Alauiților.   
• Cazare în Erffoud  (Palms hotel sau similar) 
Mese: mic dejun și cină;  
Transport: microbuz/autocar privat; 
Optional : Excirsii cu jeep-urile pe dunele Erzouga 
 

 
Ziua 5 (sâmbătă). ERFOUD – TINGHIR - OUARZAZATE (350 km) 

• Dimineața puteți opta pentru excursia opțională în Merzouga pentru a admira răsăritul de pe vârful dunelor.  
• Cazare în Ouarzazate  (Karam Palace sau similar) . Se pleacă apoi la Tinghir, cu vizită spectaculoasele Chei ale Tondrei, 
unde stâncile ajung la o înalțime de 250m.  
Opțional se poate lua dejunul în aproape de chei.  
Continuați pe drumul celor 1000 Kasbah, trecând prin Kalaat M’Gouna si prin satul Skoura. 
• Cazare în Ouarzazate la hotel de 4* (Karam Palace sau similar). 
• Mese: mic dejun, cina la hotel 
Transport: microbuz/autocar privat.  
 

 

Ziua 6 (duminică) OUARZAZATE - MARRAKECH (220 km) 
•Se pleacă la Marrakech , dejunul este opțional. 
• Timp liber în Marrakech 
• Mese: mic dejun, cina la hotel 
Transport: microbuz/autocar privat.  
 

 
  Ziua 7 (luni). MARRAKECH  plecare 
• După micul dejun veți fi transferați la aeroportul internațional din Marrakech 
  
 

PERIOADĂ PROGRAM 
Preturi  ( Euro / Persoana ) 

Hotel 4* 
Loc Dubla / Supliment Single 

Preturi  ( Euro / Persoana ) 
Hotel 5* 

Loc Dubla / Supliment Single 

Sezon Intermediar 
01.06 – 05.10 

 
470 / 120 

 
595 / 230 

Sezon 
05.10 – 02.11 

 
505 / 140 

 
620 / 235 

Supliment PC 
(4 Dejunuri si 2 Cine) 

 
100 

 
100 

Taxa de rezervare 
(nerambursabilă 

în caz de anulare) 
25 Euro  

 
25 Euro  

 
PROGRAMUL INCLUDE: 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304018-d5982365-Reviews-Hotel_Karam_Palace-Ouarzazate_Draa_Tafilalet.html
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Călătoria intr-un Circuit Regulat ( cu plecări in date fixe si garantate ), cu participare internaționala, cu  
Ghid Însoțitor local vorbitor de engleza . 

✓ Cazare 6 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. 
 
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. 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
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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  
 

 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/

