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REVELION MAROCAN
27 decembrie 2021- 3 ianuarie 2022

MARRAKESH – RABAT – FEZ – MEKNES – CASABLANCA –- MARRAKESH

- Revelion marocan9 zile / 7 nopți
– 1.690 Euro (taxe incluse)
ITINERARIU: MARRAKESH – RABAT – FEZ – MEKNES – CASABLANCA –- MARRAKESH
Ziua 1 ( luni , 27 decembrie 2021). plecare BUCUREȘTI, sosire MARRAKECH
• Ne întâlnim cu reprezentantul Exact Tours în Aeroportul ‘Henri Coandă’ la ora 02:00 și plecăm spre Istanbul cu
compania Turkish Airlines la 04:00. Ajungem la 06:20 , de unde continuăm la ora 10:40 spre Marrakech.
• Aterizăm la ora 14:00 pe Aeroportul Internațional Menara în Marrakech.
Bine ați sosit la Marrakech!
• Mergem apoi la hotel unde ne cazăm și ne odihnim .
• Cazare în Marrakesh la hotel de 5* (Adam Park Hotel and Spa sau similar).
Mese: cina la hotel
Transport: transfer privat

Ziua 2 (marți, 28 decembrie 2021). MARRAKECH – RABAT – FEZ
• După micul dejun la hotel plecăm 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”. Facem
un tur al orașului prin punctele sale emblematice:
• Turnul Hassan , minaretul unei moschei neterminate din secolul al 12-lea
• Mausoleul Mohamed V , capodoperă a arhitecturii moderne din Maroc
• Vechea citadelă - Kasbah Oudaya - construită de vechile populații de berberi și musulmani
• Timp liber pentru dejun, după care pornim spre Fez, capitală spirituală și intelectuală a Marocului
• Cazare în Fez la hotel de 5* (Marriott Jnan Palace sau similar).
• Mese: mic dejun, cina la hotel
Transport: microbuz/autocar privat.

Ziua 3 (miercuri, 29 decembrie 2021). FEZ , o vizită istorică
• Ziua de astăzi este dedicată în întregime vizitei orașului. Fez a fost primul Oraș Imperial, fondat in sec VIII de către
Moulay Idriss. Originar din Orientul Mijlociu, acesta este creditat ca fiind întemeietorul statului marocan. Vom
pătrunde în lumea misterioasă a medinei Fez El Bali UNESCO WH , cu feluritele ei porți și moschei sau numeroasele
vopsitorii de piele, neschimbate din vremuri medievale. Vizităm Medrassa sau școala coranică Al-Attarine (veți fi
surprinși de priveliștea magnifică pe care o oferă asupra orașului)‚ poposim 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.
• Ne odihnim și putem lua dejunul (neinclus) la un restaurant tipic marocan, apoi continuăm vizitele cu Muzeul Dar
Batha - renumit pentru colecțiile sale de porțelanuri și ceramica tradițională marocană‚ Mellah-ul sau cartierul evreiesc
al medinei ‚ Palatul Regal (admirăm din afară) și Bab Bou Jeloud – o structură impresionantă și totodată calea de acces
spre centrul vechi al orașului.
• Cazare în Fez la hotel de 5* (Marriott Jnan Palace sau similar).
• Mese: mic dejun, cina la hotel
Transport: microbuz/autocar privat.
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Ziua 4 (joi, 30 decembrie 2021).FEZ - MEKNES -CASABLANCA (320 km)
• După micul dejun mergem la Meknes UNESCO WH‚ un orășel seducător din sec. 17 a cărui medină a fost declarată
patrimoniu UNESCO și care a rămas singurul oraș din Maroc unde se mai practică arta damaschinului. Facem un tur al
orașului și vizităm impresionantele Grajduri Imperiale (adăposteau cei 12.000 de cai ai cavaleriei regale!)‚ Mausoleul
lui Moulay Ismail – considerat unul dintre cei mai marcanți conducători ai Marocului și fondatorul orașului- ‚ palatul
regal Dar El Makhzen‚ apoi Bab el Mansour – una dintre cele mai impresionante porți imperiale din Maroc și probabil
din Africa de Nord-.
• Mergem apoi spre Casablanca, capitala economică a regatului Maroc.
• Cazare în Casablanca la hotel de 4* (Novotel sau similar)
• Mese: mic dejun, cina la hotel
Transport: microbuz/autocar privat.

Ziua 5 (vineri, 31 decembrie 2021). CASABLANCA – MARRAKECH (244 km)
• După un mic dejun servit dis-de-dimineață, facem un tur panoramic al orașului, incluzând cartierul Habous, palatul
Regal, piața Mohamed V, zona rezidențială din Anfa și Moscheea Hassan II în exterior. Moscheea este așezată pe
malul Atlanticului și 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!). Pornim apoi spre Marrakech.
• Ajugem la hotel, unde ne vom relaxa și pregăti pentru petrecera de Anul Nou. (programul detailat va fi trimis
ulterior)
• Cazare în Marrakesh la hotel de 5* (Es Saadi Hotel ).
• Mese: mic dejun, cina festivă la hotel
Transport: microbuz/autocar privat.

Ziua 6 (sâmbătă 1 ianuarie 2022). MARRAKECH – LA MULTI ANI 2022!
• La MULTI ANI 2022!
Dimineața vom avea timp liber la hotel pentru a ne relaxa în prima zi a anului. După masă care putem să facem o
plimbare până la Turnul Koutoubia și ne îndreptăm apoi spre medina, spre inima vechiului Marrakesh.
• După ce colindăm souk-urile din medina, putem să 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 din soukuri.
• Cazare în Marrakesh la hotel de 5* (Es Saadi Hotel).
• Mese: mic dejun
Transport: -

Ziua 7 (duminică, 2 ianuarie 2022). MARRAKECH
• Începem explorarea Marrakesh-ului, al doilea oraș imperial al Marocului, denumit și orașul ocru. Vom vizita:
• Grădinile Menara, înființate în secolul al XII-lea de către conducătorul califatului almohad, Abd al-Mu'min. Împreună
cu Grădinile Agdal și orașul istoric dintre ziduri, grădinile au fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO din 1985.
• Descoperim apoi un exemplu magnific de măiestrie marocană, Palatul Bahia. Imaginați-vă 8 hectare de clădiri cu
camere splendid decorate și grădini extravagante la care au lucrat timp de 14 ani cei mai buni artizani ai Marocului!
• Cazare în Marrakesh la hotel de 5* (Es Saadi Hotel).
• Mese: mic dejun, cina la hotel
Transport: -.
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Ziua 8 (luni, 3 ianuarie 2022). MARRAKESH -BUCURESTI
• După micul dejun avem timp liber pentru a ne lua rămas bun de la Maroc, înainte de transferul la Aeroportul
Internațional Menara
• Părăsim Maroc la ora 15:00, cu zborul TK 620, ajungem la Istanbul la ora 22:05

Ziua 9 (marți, 4 ianuarie 2022). BUCURESTI sosire
• Continuîm la 02:10 cu TK 1041 către București, unde ajungem la 02:25.

PERIOADĂ PROGRAM

TARIF

27 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022

1690 € /persoană
TAXE de AEROPORT INCLUSE

* Tariful este calculat pe persoană/loc în cameră dublă, pentru un grup minim de 10 persoane. Dimensiunea maximă a
grupului va fi de 14 persoane.
***Suplimentul de cameră single este de 490 €/persoană.

PROGRAMUL INCLUDE:
✓ Însoțitor de grup vorbitor de engleză din partea agenției;
✓ Transportul cu avionul pe rutele București – Marrakech – București;
✓ Taxele de aeroport ;
✓ Cazare 7 nopți la hoteluri de 4 și 5 stele;
✓ Regim de masă: demipensiune în zilele 1-4, cina festivă de revelion (băuturile alcoolice nu sunt incluse);
✓ 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:
× Taxa foto la obiectivele turistice;
× Cheltuieli de natură personală;
× Alte mese decât cele menționate în program ( dejunurile )
× Băuturile alcoolice și nealcoolice.
ORAR DE ZBOR - Compania Turkish Airklines:
TK 1042
București
27 dec 2021
TK 619
Istanbul
TK 620
Marrakech
3 ian 2021
TK 1041
Istanbul

Str. Ghiocei nr. 2, București S2, România
Tel/Fax: 021-31203045 ; 021-3123046
E-mail: office@exact-travel.ro
WEB: www.exact.travel

04:00
10:40
15:00
02:10

06:20
14:00
22:05
02:25

Istanbul
Marrakech
Istanbul
București
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CONDIȚII DE PLATĂ GENERALE:
• Pentru rezervare fermă, se va achita o primă tranșă de 20% din valoarea circuitului, iar diferența cu minim 45 de zile
înainte de data plecării.
• Pentru rezervările cu mai puțin de 45 de zile înainte de plecare, contravaloarea serviciului se va achita integral.
ACTE NECESARE:
• Pentru călătoria în Maroc aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni , la momentul întoarcerii în țară;
OBSERVAȚII:
• Conducătorul de grup 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;
• Taxele de aeroport pot fi modificate de către compania aeriană în situația impunerii acestui lucru, independent de voința
agenției Exact Tours;
• 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 publică pe site-ul nostru.
• Exact Travel este marcă a agenției Exact Tours;
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