
 

 

Ziua 1: Sosire in Marrakech 

Sosirea pe aeroportul Marrakech Menara, întâlnirea cu reprezentantul Rida. 

Transfer la hotel pentru check-in, cină și cazare. (Ora de check-in standard 15: 00). 

Ziua 2: Marrakech 

Mic dejun la hotel, apoi începe turul Orașului Roșu. Vom vizita: Moscheea 

Koutoubia (exterior), Grădinile Menara, Palatul Bahia (intrare), prânzul la 

Restaurantul Local și continuă vizita cu piața Djemaa el Fna, Souks & Medina. 
Sfârșitul zilei, transfer înapoi la hotel pentru cină și cazare în Marrakech. 

Ziua 3: Marrakech – Ait Benhaddou – Ouarzazate 

Mic dejun la hotel și plecare spre Ouarzazate. Traversarea Munților Înaltului Atlas 

și pasul Tizi-n-Tichka (2260m). În punctele de vedere panoramice, există 
oportunități de a vă opri și de a face fotografii. Oprire si vizită la Ait Ben Haddou 

Kasbah, oprire pentru prânz la restaurantul local. Continuarea către Ouarzazate, 
transferul la hotel pentru check-in, cină și cazare. 

Ziua 4: Ouarzazate –Todra – Tinghir – Erfoud – Merzouga 

Mic dejun la hotel și plecare spre Tinghir. Oprire pentru prânz la restaurantul local 

și explorarea faimoaselor Chei Todra, trecând pe lângă Kelaa M’gouna, Valea 

Trandafirilor, unde ne oprim să vedem articolele cosmetice fabricate local. Sosire 

la Erfoud, îmbarcare în mașini 4X4 până la dunele Merzouga și admirarea apusului 

în călătoria cu cămile. Apoi, transfer la hotel pentru check-in, cină și cazare. 

Ziua 5: Merzouga – Erfoud - Midelt – Ifrane – Fez   



Mic dejun la hotel, apoi cursă cu mașinile 4x4 la Erfoud, catre autobuz. Plecare 

spre Midelt, traversând Munții Atlas. Oprire pentru prânz la restaurantul local din 

Midelt. Continuarea către Ifrane pentru un tur în inima micii Elveții din Africa. 
Sfârșitul zilei sosire la Fez, transfer la hotel pentru check-in, cină și cazare. 

Ziua 6: Fez – Chaouen – Tanger   

Mic dejun la hotel. Jumătate de zi va fi dedicată pentru a descoperi capitala 
spirituală a țării, vizita medinei și medersas: intrarea Bouanania), fântâna 
Nejjarine și moscheea Karaouiyine. Pranz la restaurant local. Apoi, plecare spre 
Chefchaouen pentru vizită și apoi continuarea călătoriei spre Tanger, check-in la 

hotel, cină și cazare. 

Ziua 7: Tanger – Casablanca – Marrakech   

Micul dejun la hotel, vizită matinală la Tanger pentru vizita capitalei culturale a 

țării. Turul orașului va începe cu bulevardul Pasteur, Plaza Franța și cartierele 
diplomatice. Apoi vizite la peșterile Cap Spartel & Hercules și faimoasa sa ușă a 
Africii, formată prin eroziunea mării. Plecare spre Casablanca, prânz la 
restaurantul local, scurtă vizită a Moscheei Hassan II (vedere exterioară) și La 
Corniche și continuarea spre Marrakech, check-in la hotel, cină și cazare. 

Ziua 8: Plecare din Marrakech 

Mic dejun la hotel și transfer la Aeroportul Marrakech Menara pentru zborul de 

retur. 

Servicii Incluse 

❖ Asistență turistică locală  
❖ Cazare 7 nopți in camera dublă, în hoteluri de 4* cu demipensiune 

❖ Transport privat cu mașina cu șofer pe toată perioada circuitului 

❖ Toate vizitele menționate în programul propus 

❖ Taxe de intrare la monumente, așa cum este indicat în program 

❖ PALATUL BAHIA ȘI BOUANANIA 

❖ Mașini 4x4 până la dunele de deșert Merzouga (maxim 5 persoane/vehicul) 
❖ 1 Călătorie cu cămila 
 Nu sunt incluse 

❖ Apa la hotel  

❖ Băuturi la hoteluri și restaurante 



❖ Cheltuieli personale 

 


