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MAROC –  istorie și aventură 
04 – 12 Septembrie 2018 

CASABLANCA – RABAT – MEKNES – FEZ – ERFOUD – OUARZAZATE – MARRAKESH 
 

 
• Circuit 9 zile / 8 nopti • 04 - 12 Septembrie 2018 • Hoteluri 4*, inclusiv noapte la riad în Marrakesh • Include plimbare 

cu cămila în deșert și noapte la cort, cu cină locală • Grup restrâns, de 14 persoane. 
 

De la dunele Saharei până pe culmile Munților Atlas, Maroc a fost croit pentru a încânta călătorii! Peisaje lirice 
acoperă sublim această fâșie de Africa, asemenea covoarelor cu modelele viu colorate și bogat decorate după care veți 
tânji în cooperativele locale. Munții – nu doar faimosul Atlas ci și Rif, alături de coastele arse de soare ce se întind spre 

oazele din Sahara-  oferă încântări simple, dar capabile să vă taie respirația: cerul înstelat ce strălucește în aerul subțire și 
priveliștea norilor pufoși de deasupra trecătorii Tizi n’Test. La poalele acestor coloși se aștern linia abruptă a coastei, 

cascade și peșteri sculptate în dealuri împădurite și marele deșert. 
 

 

ITINERAR:  
 
Ziua 1 (marți, 4 septembrie 2018). BUCUREȘTI, plecare 
• Ne întâlnim cu reprezentantul agenției în Aeroportul ‘Henri Coandă’ la ora 15:35 și plecăm la 18:35 (LH1421) spre 
Maroc cu compania Lufthansa. Ajungem în Frankfurt la 20:00, de unde continuăm la 22:05 spre Casablanca. 
 
Ziua 2 (miercuri, 5 septembrie 2018). CASABLANCA, sosire și tur de oraș 
• Bine ați sosit la Casablanca! Aterizăm la ora 00:35 pe Aeroportul Internațional Mohammed V în Casablanca, după 
care ne îndreptăm cu autocarul spre hotel. Facem check-inul și ne odihnim înainte de începe periplul nostru prin 
Maroc. 
• Servim micul dejun la hotel și începem explorarea Casablanca cu Moscheea Hassan II,  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!).  
• Continuăm cu o plimbare pe La Corniche, zona de promenadă a orașului ce urmează linia plajei și oferă o panoramă 
minunată a oceanului pe o parte, în timp pe cealaltă parte a străzii se înșiruie atracțiile orașului modern.  
• Traversăm ostentativul cartier rezidențial Anfa și oprim în piața centrală a orașului - Mohamed V – înconjurată de 
clădiri istorice ce combină armonios stilul arhitectural Art Deco cu influențele islamice. Ne plimbăm apoi pe străduțele 
înguste  și garnisite cu souk-uri colorate ale Cartierului Habous. 
• După prânz, avem ziua liberă pentru a descoperi  pe cont propriu Casablanca. 
• Cazare în Casablanca la hotel de 4* (Hotel Oum Palace sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină; Transport: autocar privat.  
 
Ziua 3 (vineri, 6 septembrie 2018). CASABLANCA - RABAT -  MEKNES - FEZ   
• Servim micul dejun și plecăm cu autocarul spre Rabat, înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO  în calitate de 
”capitală modernă și oraș istoric”. Facem un tur al orașului prin punctele sale emblematice: Palatul Regal – un veritabil 
oraș în oraș-, Mausoleul Mohamed V și vechea citadelă - Kasbah Oudaya - construită de vechile populații de berberi și 
musulmani, este  orașul vechi Rabat, înglobat în timp de orașul nou-. 
• În calea noastră spre Fez, poposim la Volubilis UNESCO WH, fostă capitală a Regatului Mauritania ce adăpostește vestigii 
arheologice excepțional de bine conservate ale perioadei de ocupație romană.  
• Continuăm spre Meknes UNESCO WH‚ un orășel seducător din sec. 17 a cărui medină a fost declarată patrimoniu UNESCO 
și 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 
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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-. 
• După un prânz tradițional la un riad din Mkenes, ne continuăm călătoria spre Fez.  
• Cazare în Fez la hotel de 4* (Wassim Hotel sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină; Transport: autocar privat.  
 
Ziua 4 (sâmbătă, 7 septembrie 2018). FEZ , o vizită istorică 
• Servim micul dejun la hotel și  pornim apoi în turul orașului Fez, capitala spirituală 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. Vom 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. 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 luăm masa de prânz la un restaurant tipic marocan și 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 -. 
• Pe seară, ne răsfățăm cu o cină însoțită de muzică și spectacol tradițional la un restaurant arăbesc tip palat.  
• Cazare în Fez la hotel de 4* (Wassim Hotel sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină; Transport: autocar privat.  
 
Ziua 5 (duminică, 8 septembrie 2018). FEZ - IFRANE - ERFOUD 
• După un mic dejun servit dis-de-dimineață, pornim spre Erfoud pe drumul pitoresc, împădurit ce străbate regiunea 
Munților Atlas. Oprim în Azrou, unde vizităm un sat berber renumit pentru cooperativele sale de artizanat. 
• Luăm prânzul la Hotel Ayachi Hote, apoi continuăm spre Midelt, un centru minier major și Râul Ziz, traversând o 
succesiune de sate fortificate, fascinante prin stilul arhitectural  specific zonei de sud.  
• Sosim în Erfoud, unde ne așteaptă o experiență specială: pășim pe cărări bătute de beduini la plimbare în deșert pe 
cămilă, luăm cina și petrecem noaptea în cort!  
• Mese: mic dejun și cină; Transport: autocar privat.  
 
Ziua 6 (luni, 9 septembrie 2018). ERFOUD - OUARZAZATE 
• Părăsim Erfoud și în calea noastră spre Ouarzazate traversăm Tinghir și spectaculoasele Chei ale Tondrei. Oprim 
pentru prânz la Restaurantul Yasmina din Tondra.  
• Vizităm Studiourile Atlas (cu condiția să nu se filmeze la acel moment), unde 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". Admirăm zona înconjurătoare, faimoasă pentru ceramica și covoarele cu motive berbere .  
• Sosim la Ouarzazate și dacă ne permite timpul, vizităm  vechile citadele Kasbahuri Tifoultout și Taourirt.  
• Cazare în Ouarzazate la hotel de 4* (Kenzi Azghor sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină; Transport: autocar privat.  
 
Ziua 7 (marți, 10 septembrie 2018). OUARZAZATE - MARRAKESH 
• Lăsăm în urmă Ouarzazate și ne îndreptăm spre ultima oprire în aventura noastră marocană, Marrakesh. 
• Prima oprire este în satul Ait Ben Haddou unde vom vizita ruinele citadelei antice și servim prânzul în Kasbah Ait Ben 
Haddou înainte de a continua spre Trecătoarea Tiz-In-Tichka (aflată la 2,260 m altitudine) și într-un final Marrakesh. 
• Odată ajunși la Marrakesh, ne cazăm și luăm cina la un riad - sau casă tradițională marocană locuită în trecut de 
familiile înstărite-. 
• Cazare în Marrakesh la riad de 4*  (Riad La Maison Arabe sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină; Transport: autocar privat.  
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Ziua 8 (miercuri, 11 septembrie 2018). MARRAKESH 
• Începem explorarea Marrakesh-ului cu Grădinile Majorelle. Deși poartă numele pictorului francez, acest colț de rai 
este strâns legat de creatorul de modă Yves Saint Laurent, care a decis să se stabilească în Marrakech și să cumpere 
grădinile, pe care le-a transformat într-o oază dedicată artei și relaxării. 
• 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.  
• Facem o plimbare până la Turnul Koutoubia și ne îndreptăm apoi spre medina, pentru un prânz în inima vechiului 
Marrakesh.  
•  Spre seară, după ce colindăm 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 din souk-
urilor-. Ne întoarcem la riad pentru a ne relaxa înainte de cină.  
•  Cina o putem servi la hotel sau opțional, mergem la o cină fantesia la restaurantul Chez Ali, cu muzică și spectacol 
folcloric.  
• Cazare în Marrakesh la riad de 4*  (Riad La Maison Arabe sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină; Transport: autocar privat.  
 
Ziua 9 (joi, 12 septembrie 2018). MARRAKESH, plecare 
• După micul dejun avem timp liber pentru a ne lua rămas bun de la Maroc, înainte de transferul la Aeroportul Menara 
de la ora 10:00.  
• Părăsim Maroc la ora 13:55, cu zborul OS900, ajungem la Viena la 19:00, pentru a continua la 20:15 cu  OS767 către 
București, unde ajungem la 22:55. 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

04 - 12 Septembrie 2018 1.129 € /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 
* Tariful este calculat pe persoană/loc în cameră dublă, pentru un grup de 14 persoane. Dimensiunea maximă a grupului va fi 
de 14 persoane. 
** Suplimentul de cameră single este de 200 €/persoană. 
 
PROGRAMUL INCLUDE: 
✓ Însoțitor de grup vorbitor de engleză din partea agenției; 
✓ Transportul cu avionul pe rutele București – Casablanca și Marrakech – București; 
✓ Taxele de aeroport în valoare de aproximativ 245 Euro; 
✓ Cazare 8 nopți de cazare la hoteluri de 4 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; 
✓ BONUS: Asigurare Travel (asigurare medicală și asigurare storno - se va încheia în momentul încheierii Contractului 
de comercializare a serviciilor turistice-). 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE: 
× Taxa foto la obiectivele turistice; 
× Cheltuieli de natură personală; 
× Alte mese decât cele menționate în program ( mesele  de prânz); 
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× Băuturile alcoolice și  nealcoolice. 
 
ORAR DE ZBOR - Companiile Lufthansa & Austrian: 

LH 1421 București 18:35 20:00 Frankfurt 
  04 Sep 2018   

LH 1330 Frankfurt 22:05 00:35 (+1) Casablanca 

OS 900 Marrakesh 13:55 19:00 Viena 
  12 Sep 2018   

OS 767 Viena 20:15 22:55 București 

**** Taxele de aeroport pot fi modificate de către compania aeriană în situația impunerii acestui lucru, independent de voința 
agenției. În eventualitatea acestui fapt, veți fi anunțați în cel mai scurt timp. 

 
CONDIȚII DE PLATĂ GENERALE: 
• Pentru rezervare fermă, se va achita o primă tranșă de 30% din valoarea circuitului, iar diferența cu minim 20 de zile 
înainte de data plecării. 
• Pentru rezervările cu mai puțin de 20 de zile înainte de plecare, contravaloarea serviciului se va achita integral. 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătoria în Maroc aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 90 de zile 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;  

 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. 
 

 
 
 

GABRIELA NITA  
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942  
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro 

CONTACT 


