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Circuit Spania si Maroc 

de la 629 EUR / pachet / pers 

Perioada: 24.08, 12.10.2019 

Descriere Pachet 

Itinerariu: 

Ziua 1. București – Malaga  

Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinația Málaga. Tur panoramic de oraș în 
Malaga, cel mai important oraș din zona Costa del Sol și o emblema a arhitecturii maure în Peninsula Iberica. 
Seara, cazare la hotel în zona Costa del Sol. 

Ziua 2. Gibraltar și Marbella* 

Mic dejun. Timp liber la dispoziție sau excursie opțională la Gibraltar și Marbella. Stațiunea Marbella este 
cunoscută în special datorită plajelor cu nisip foarte fin, portului de iahturi, Puerto Banus, și a terenurilor de golf 
de renume mondial. Gibraltar, teritoriul britanic de pe coasta sudică a Spaniei, a fost fondat inițial de mauri în 
Evul Mediu și condus apoi de spanioli, Gibraltar este alipit Marii Britanii din anul 1713. Seara, cazare la hotel în 
zona Costa del Sol. 

Ziua 3. 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 4. 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 5. Costa del Sol - Tanger – Casablanca 

Mic dejun. Deplasare spre Tarifa pentru îmbarcare pe feribot.  După traversarea Strâmtorii Gibraltar, sosire în 
fascinantul Tanger unde se face un tur panoramic al orașului. Seara, cazare la hotel în Casablanca. 

Ziua 6. Casablanca – Marrakech 

Mic dejun. Tur de oraș în Casablanca pentru a admira arhitectura faimosului oraș marocan și vizită la Moscheea 
Hassan al II-lea (vizită exterioară). Seara, cazare la hotel în Marrakech.  

Ziua 7. Marrakech* 

Mic dejun. Timp liber la dispoziție pentru descoperirea orașului pe cont propriu sau, opțional, tur oraș cu ghid 
local*. Se vizitează: Palatul Bahia, Moscheea Koutoubia, madrasa Ben Youssef, centrul vechi, medina, piața 
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tradițională Jema el-Fnaa și faimoasele bazaruri*. Seara, cazare la hotel în Marrakech.  

Ziua 8. Marrakech – București 

Mic dejun. Transfer la aeroport pentru check-in și îmbarcare cu destinația București Otopeni. 

 

*Nota: Plecarea din 12.10 se face în sens invers, începe cu Marrakech si se termină cu Malaga 

 
 

 EXCURSIE LA SEVILIA 

Sevilia, capitala Andalusiei, are de oferit numeroase atractii turistice, culturale, artistice si sociale, datorita carora 
a devenit unul din cele mai cunoscute si vizitate orase din lume, si sursa de inspiratie pentru numerosi scriitori, 
pictori si artistiti in general. Este foarte greu sa gasiti un alt centru urban care sa ofere atatea atractii si monumente 
unice precum, Giralda, Palatul Arabesc (Reales Alcázares), Torre del Oro, Patio de los Naranjos, the Maestranza 
(bull-ring), Casa de Pilatos, Plaza de España, María Luisa Park, teatrul Maestranza, palatal Saint Telmo, Archivo 
de las Indias (Arhivele Indiene), Lonja, Palacio Arzobispal (Palatul Arhiepiscopal), precum si arhitectura 
caracteristica a orasului. 

Servicii incluse : Transport dus / intors, ghid insotitor vorbitor de romana 

 
 

 EXCURSIE LA GIBRALTAR SI MARBELLA 

 

Gibraltar, supranumit “The Rock” (stanca) este un teritoriu Britanic si un punct strategic ce vegheaza asupra 
stramtorii ce separa Africa de Europa si ce face legatura dintre Oceanul Atlantic si Marea Mediterana. 

Marbella este neoficial considerata capitala statiunilor de pe Costa del Sol si nu exista nici un dubiu asupra 
faptului ca detine toate calitatile necesare sa isi merite pozitia de statiune premium pe coasta Spaniola. 

Servicii incluse : Transport dus / intors, ghid insotitor vorbitor de romana 

 
 

 EXCURSIE LA CORDOBA 

Cordoba, capitala Spaniei Musulmane, este orasul cel mai important din centrul Andalusiei. Orasul Cordoba este 
cunoscut in principal datorita Moscheei, o cladire unica ce reflecta splendoarea culturii Musulmane din Spania, 
dar si datorita celorlalte obiective turistice, precum: Catedrala, Cetatea Monarhilor Crestini (Alcázar de los Reyes 
Cristianos), Podul Roman, turnul La Calahorra, cartierul Evreiesc, piata El Porto. 

Servicii incluse : Transport dus / intors, ghid insotitor vorbitor de romana 

 
 

 TUR DE ORAS IN MARRAKECH 

Marrakech mai este numit şi Perla Sudului, deoarece e un oraş-muzeu, situat în mijlocul unei imense păduri de 
palmieri. 
Turul nostru va incepe cu vizita la moscheea Koutoubia, cea mai mare moschee din Marrakech, o construcție 
uimitoare și impresionantă, atât prin mărimea sa, cât și prin arhitectură 
Plecam mai departe catre Palatul Bahia, construit la sfârșitul secolului 19, cu intenția de a fi cea mai frumoasă 
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construcție ridicată până în acel moment. 
Medina, partea veche a orașului, un teritoriu vibrant, plin de oameni, arome încântătoare, mâncare gătită în stradă, 
clădiri istorice, magazine de tot felul, o adevărată experiență pe care trebuie să o trăiești!; Medersa Ben Youssef, 
piața Jemaa el-Fnaa și bazarurile sunt urmatoarele atractii turistice pe care le vom descoperi impreuna in aceasta 
excursie. 

Servicii incluse: Transport cu autocarul dus / întors, ghid însoțitor vorbitor de romana. Durata: aprox 6 h. 

  

Servicii incluse 

• Transport cu avionul pe ruta Bucuresti   
• 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana de/ persoana   
• Taxe de aeroport   
• Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului   
• Bilet de feribot Tarifa - Tanger   
• Cazare 7 nopti, in hoteluri de 4 stele cu mic dejun   
• Asistenta turistica in limba romana   

Servicii neincluse 

• Asigurare medicala 
• Asigurare storno 
• Intrări la obiectivele turistice 
• Bacsis penru ghizi si soferi locali: 5 euro/zi/pers 
• Excursie Sevilla: 65 Euro/ persoană 
• Excursie Cordoba: 59 euro/ persoană 
• Excursie la Gibraltar si Marbella: 49 euro/ persoană 
• Tur de oraș în Marrakech: 39 euro/ persoană 
• Supliment Demipensiune (7 cine bufet): 99 euro/ persoană 
• Pachet PREMIUM - 4 excursii opționale și supliment Demipensiune (7 cine bufet): 259 Euro/ persoană 
 

Tarife Pachet 

 
Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult Pret Al 3-lea Adult 

loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 24.08.2019 7 629 EUR  629 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 12.10.2019 7 629 EUR  629 EUR  

 
Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult Pret Al 3-lea Adult 

loc in Camera Single (Mic Dejun) 24.08.2019 7 829 EUR  -  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 12.10.2019 7 829 EUR  -  

 

 
 
 
 

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