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Circuit Marrakech - Sahara - Agadir - Casablanca - Andaluzia 

 Perioada: 17.03 – 21.11.2020 

Descriere Pachet 

Ziua 1. București – Marrakech  
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinația Marrakech. Transfer si cazare la hotel în 
Marrakech.  
Ziua 2. Marrakech* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție pentru a explora orașul pe cont propriu sau, opțional, tur de oraș cu ghid 
local*. Se vizitează:  Palatul Bahia, Mausoleul lui Saadi, Moscheea Koutoubia, medresa Ben Youssef, medina, 
piața tradițională Jema el-Fnaa și faimoasele bazaruri. Cazare la hotel în Marrakech.  
Ziua 3. Marrakech - Ourzazate 
Mic dejun. Plecare spre Ouarzazate, oraș denumit simbolic și „Poarta Deșertului”, renumit pentru cadrele din 
filme celebre, ca: Mumia, Game of Thrones și Prison Break dar și pentru fortul Ksar Ait Ben Haddou, parte a 
patrimoniului UNESCO. Cazare și cină la hotel în Ourzazate. 
Ziua 4. Ourzazate – Agadir 
Mic dejun. Plecare spre Agadir, cea mai importantă stațiune de litoral din Maroc. Check-in la hotel și timp liber 
la dispoziție pentru relaxare la plajă sau la piscina hotelului. Cazare la hotel in Agadir. 
Ziua 5. Essaouira* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție sau excursie opțională în Essaouira, un mic oraș port fermecător situat la 
malul Atlanticului*. Tur de oraș care include vizitarea celor mai cunoscute obiective turistice: Medina, care este 
inclusă în patrimoniul UNESCO, Portul și Citadela. Cazare la hotel in Agadir. 
Ziua 6. Jeep Safari* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție sau, opțional, plimbare cu jeep 4x4 în Valea Massa și vizită la Parcul Național 
Ornitologic, unde pot fi observate diferite specii de păsări. Cazare la hotel in Agadir. 
Ziua 7. Agadir - Casablanca 
Mic dejun. Plecare catre Casablanca. Dupa sosire, tur panoramic de oras, unde se poate admira faimoasa 
Moschee Hassan al ll-lea. Cazare la hotel in Casablanca. 
Ziua 8. Casablanca – Tanger – Malaga 
Mic dejun. Plecare spre Spania cu oprire pentru tur de oras in Tanger, cal mai important oras-port din nordul 
marocului. Traversare cu feribotul a Strâmtorii Gibraltarspre si sosire in portul Tarifa din Spania. Plecare mai 
departe catre Malaga. Cazare la hotel in zona Malaga - Costa del Sol. 
Ziua 9. Sevilla* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție sau excursie opțională la Sevilla*, capitala Andaluziei cu numeroase obiective 
turistice importante incluse pe lista Patrimoniului UNESCO. Se vizitează: Palatul Alcazar și Catedrala Sfânta 
Maria, cea mai biserică în stil gotic din lume, renumită pentru mormântul lui Cristofor Columb. Seara, cazare la 
hotel în zona Costa del Sol. 
Ziua 10. Cordoba* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție sau excursie opțională la Cordoba, oraș inclus în Patrimoniul UNESCO, 
considerat perla Andaluziei. Se vizitează: La Mezquita, Marea Moschee din Cordoba transformată în catedrală – 
unul dintre cele mai importante exemple de artă maură și Podul Roman, construit în sec. I î.Hr. Seara, cazare la 
hotel în zona Costa del Sol. 
Ziua 11. Malaga – București 
Mic dejun. Tur panoramic de oraș în Malaga, cel mai important oraș din zona Costa del Sol și o emblema a 
arhitecturii maure în Peninsula Iberica. Transfer la aeroportul din Malaga pentru check-in și îmbarcare pe zborul 
cu destinație București.  
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Servicii incluse 

- Transport cu avionul pe ruta Bucuresti - Marrakech/Malaga - Bucuresti  
- Taxe de aeroport  
- 1 bagaj de cală de 20 kg/ persoană și 1 bagaj de mână de 7 kg/persoană  
- Cazare 10 nopti, in hoteluri de 4 stele cu mic dejun  
- Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului  
- Asistenta turistica in limba romana   

Servicii neincluse 

- Intrările la obiectivele turistice  
- Asigurare medicală si storno  
- Bacsisuri pentru ghizi si soferi locali in Maroc - 5 euro/ pers/ zi   
- Tur de oraș în Marrakech: 39 Euro/ persoană 
- Excursie de o zi la Essaouira: 45 Euro/ persoană 
- Excursie de o zi cu Jeep-urile la Massa, cu prânz inclus:  55 Euro/ persoană 
- Excursie Sevilla: 65 Euro/ persoană 
- Excursie Cordoba: 59 euro/ persoană 
- Supliment demipensiune (10 cine): 139 Euro/ persoană (se poate rezerva doar in agentie, cu cel tarziu 14 zile 
inainte de plecare) 
- Pachet PREMIUM (5 excursii) și supliment demipensiune (10 cine): 359 Euro/ persoană (se poate rezerva doar 
in agentie, cu cel tarziu 14 zile inainte de plecare) 
- Cina traditionala Marocana si plimbare cu trasura in Marrakech: 39 euro/ persoană (se poate rezerva doar la fata 
locului)  

Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera dubla (Mic Dejun) 17.03.2020 10 749 EUR  
loc in Camera dubla (Mic Dejun) 25.04.2020 10 849 EUR  
loc in Camera dubla (Mic Dejun) 06.10.2020 10 849 EUR  
loc in Camera dubla (Mic Dejun) 21.11.2020 10 749 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Single (Mic Dejun) 17.03.2020 10 899 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 25.04.2020 10 999 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 06.10.2020 10 999 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 21.11.2020 10 899 EUR  

 

 
 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA HARI 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.hari@lineablutravel.ro 

CONTACT 


