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Informatii precontractuale:  

De la 1699 € 1359 € 
(Reducere 20% Early Booking – valabil 
pana pe data de 31.01.2023) 

 
11 zile - Avion 
 
  

DATE DE PLECARE 2023:  

22.04; 23.09; 22.10; 04.11 

 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 

 Bilet de avion Bucureşti – Malaga 
şi retur;  (in functie de orarul de zbor al 
companiilor aeriene, zborul poate fi si 
cu escala); 
 transport cu autocar/minibus 
clasificat, excepţie ziua  8 (contra 
cost cu transport public); 
 10 cazări la hoteluri de 3-4*; 
 10 mic dejun; 
 8 cine la hotelurile din Maroc 
 Transfer aeroport-hotel-aeroport; 
 Însoţitor din partea agenţiei; 
 
 
S E R V I C I I  O P Ţ I O N A L E :  

 Locuri preferentiale in autocar 
25€/pers. (se rezerva cronologic, 
primele locuri in autocar 
incepand cu bancheta a doua); 
Atentie! Locuri limitate. 

 1. Excursie Gibraltar  – 40 € /pers 
 2. Seara flamenco   – 40 € /pers 
 NOU! 10 %  Discount  la achitarea 

din ţară a  excursiior opţionale 
 
 

 

 

Program 
 
 Ziua 1. București – Malaga - Algeciras 
 Călătoria noastră începe pe Aeroportul Henri Coandă, unde, după formalitățile 

vamale zburăm către Malaga. După aterizare, ne îmbarcăm în autocar/ minibus de 

transfer şi ne îndreptăm spre hotelul nostru. Vom admira în trecere peisajul spectaculos 

de la țărmul Marii Alboran. Malaga este un oraș portuar aflat în sudul Spaniei, fiind 

recunoscut pentru că aici se află casa natală a lui Picasso și Plaza de Toros, o uriașă arenă 

de coridă si simbol al Spaniei încă din anul 1876. Drumul este brăzdat de comori vizuale, 

iar la capătul acestuia urmează o seară de relaxare în așteptarea zilei ce urmează. Cazare 

la hotel în zona Algeciras.  

Opţional, vă propunem excursie în Gibraltar, teritoriu britanic superb asamblat la poalele 

stâncii omonime. În Upper Rock, unde se urcă (contra cost) cu microbuzele locale, exista 

macaci care încântă micii vizitatori, iar pentru pasionaţii de shopping, zona comercială 

este un adevarat paradis.  Întoarcere la hotelul din Algeciras. 

 

 

 Ziua 2. Algeciras – Tarifa - Rabat  
 Ne îndreptăm spre Strâmtoarea Gibraltar, pe care o vom traversa în drumul nostru 

spre capitala Marocului - Rabat, un oraș cosmopolit cu bulevarde largi și asfaltate ce 

străbat zonele rezidențiale și spațiile verzi. Aspectul orașului Rabat contrastează fără 

îndoială cu orașele ca Fes sau Marrakech. În Rabat regăsim reședința oficială a familiei 

regale a lui Mohamed al VI-lea, cu o arhitectură impunătoare și mozaicurile complexe 

caracteristice Marocului, Fortăreața Kasbah das Udayas și Mausoleul lui Mohammad 

al V-lea cu detaliile arhitecturale incredibile. Cazare şi cină în Rabat. 

 

 

 Ziua 3. Rabat – Meknes – Fes 
 Din Rabat pornim spre Meknes, unul dintre cele patru orașe imperiale ale 

Marocului localizate în partea de nord și al șaselea oraș ca număr de locuitori din 

întregul regat. Turul nostru prin Meknes cuprinde Poarta Bab Mansour - grandioasa 

intrare în Orașul Imperial Meknes, Medina – cartierul istoric al orașului plin de viață, 

forfotind de culori si arome pe străduțele înguste - și Muzeul Dar Jamai, plin de istorie și 

artă. Călatoria noastră continuă cu drumul spre Fez, un carusel de priveliști inedite și 

locuri pline de istorie ce asteaptă să le descoperim. Seara cazare şi cină în Fes. 

 

 

 Ziua 4. Fes 
 Explorăm Medina, partea veche a oraşului şi unul dintre cele mai înfloritoare centre 

medievale din lume, într-un tur ghidat al orașului Fes, fostă capitală și orașul simbol al 

Marocului. Vizităm Palatul Regal cu ale sale decorațiuni comlexe, caracteristice 

Marocului, și pornim pe străduțele înguste și întortocheate în căutarea fascinantelor și 

faimoaselor bazine cu vopsea aflate în zona Pieței Seffarine, acestea datând din secolul 

al XI-lea și fiind folosite și azi pentru vopsirea pieilor de animale. Află chiar de la localnici 

despre procesul complex de tăbăcire și vopsire, apoi cutreieră aleile bazarului în căutarea 

de suveniruri, lucrate cu grijă de către artizani, și a deliciilor culinare tradiționale. Ne 

vom îndrăgosti cu siguranță de Fes și atmosfera sa de poveste. 

 

 

MAROC – fascinația maură 
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

Rabat – Meknes - Fes – Erfoud – Tinghir –  Valea Dades  – Ouarzazate  

Ait Benhaddou- Marrakech – Casablanca – Tanger   

 

 

Program EXPLORATOR 
Descoperi în detaliu cultura locală 



 
2  

 

 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  

P R E Ţ  

 Intrările la obiectivele turistice 
(inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali, taxe de oraș* 
plătibile la hotel, alte taxe şi cheltuieli 
personale. 
 Excursiile opționale, pentru grup de 
minim 30 persoane; 
 Bacsis 25 € în Maroc, se achita la 
înscriere. 

 

S U P L I M E N T E  &  R E D U C E R I  

 Supliment de single - 335 € 
 Reducere copil 6-12 ani - 35 €, 

pentru cazare în cameră dublă cu 2 
adulţi. 

 Reducere a 3-a persoana în cameră 
- 25 € 

 
T R E B U I E  S A  V E Z I  

         Nu poți spune că ai văzut Fez 

dacă nu ai trecut in revistă o vizită la 

faimoasele bazine cu vopsea din Piața 

Seffarine, unde pielea este spălată, 

tăbăcită si vopsită printr-un procedeu 

folosit încă din secolul al XI-lea, 

păstrat până în zilele noastre.  

          

           Participă la spectacolul stradal 

în Jemaa el Fna din Marrakech și lasă-

te fascinat de amestecul haotic de 

arome, de zumzetul mulțimii, de 

maimuțele și șerpii dresați și de 

acrobații ce jonglează cu foc. Urcă pe o 

terasă și urmărește soarele cum apune 

peste orașul fermecat, învăluindu-l în 

tonuri roșiatice. 

 

O experiență de neuitat în 

Maroc se trăiește în deșert, pe 

spinarea unei cămile. O astfel de 

plimbare se poate face în Palm Grove, 

o oază a palmierilor aflată în partea de 

nord a orașului Marrakech sau în 

Majorelle Garden, un monument al 

arhitecturii peisagistice, care îmbină 

spațiul verde cu obiectele de artă viu 

colorate. Fie că alegi peisajul deșertic 

sau o o grădină exotică, nu uita de 

hainele răcoroase și crema de 

protecție solară. 

 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

 Călătorul gurmand știe că fiecare țară poate să încapă într-o farfurie. Vom afla ce gust 

are Marocul de îndată ce savurăm o porție elaborată de couscous cu sos picant de roșii, 

boabe de năut, legume proaspete trase la tigaie, ceapă și câțiva căței de usturoi 

caramelizate în unt, mirodenii din belșug și cubulețe fierte de carne de miel care ți se 

topesc pe limbă la fiecare îmbucătură. O să ții minte Marocul toată viața. Garantat! 

Seara cazare şi cină la acelaşi hotel din Fes. 
 
 

 

    Ziua 5. Fes - Erfoud 
 Minunatul Fes rămâne în urmă ca un vis frumos, iar noi călătorim spre Erfoud. Facem 

o oprire în Midelt, un oraș comercial situat în Munții Atlas, unde vom servi preparate 

tradiţional marocane pe terasa umbrită a Restaurantului Dakar. După ce ne-am potolit 

pofta culturală de experiente suculente din bucătăria marocana, ne îndreptăm spre Valea 

Ziz, faimoasă pentru cultivarea curmalilor și continuăm să mergem spre Oaza Tafilalt de 

la marginea Deșertului Sahara. Poposim în Erfoud, ce a devenit popular fermecând 

Hollywood-ul cu frumoasele peisaje și dune de nisip. Servim masa de seară la hotelul 

nostru din Erfoud și ne pregătim pentru continuarea călătoriei în ziua ce urmează. 

 
 

     Ziua 6. Erfoud – Tinghir – Valea Dades  

 Călătoria noastră continuă din Erfoud spre Tinghir, una dintre cele mai frumoase 

oaze din sudul Marocului. Continuăm să mergem prin Cheile Todrei și trecem prin 

munți pentru a vedea una dintre cele mai dramatice priveliști din țară. După un popas 

binemeritat, urmăm ruta spre Valea Dades, un tărâm cu stânci roșiatice, unde ne așteaptă 

hotelul înconjurat de priveliști montane spectaculoase. Valea Dades este unul dintre cele 

mai pitorești locuri din Maroc, fiind împânzită de dumbrăvi cu pomi fructiferi, formațiuni 

geologice şi arhitectură în stil berber. Peisajul face deliciul fotografilor profesioniști și 

amatori deopotrivă. Cazare şi cină la hotel în zona Dades. 

 

 

     Ziua 7.  Dades Valley – Ouarzazate – Ait Benhaddou – Marrakech 
 Ne pregătim să părăsim Valea Dades și ne îndreptăm spre Ouarzazate pentru a 

admira peisaje ce au servit ca platou de filmare pentru mai multe producții celebre, 

printre care și Lawrence al Arabiei, Cleopatra și filmul de oscar Gladiatorul. Vizităm Ait 

Benhaddou - un ksar construit în stil Berber - înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. 

Cetatea apare în filme ca Iisus din Nazaret, Mumia, Babel și chiar în popularul și îndrăgitul 

Game of Thrones. Continuăm să mergem spre Marrakech, supranumit și Orașul Roșu, 

unde ne așteaptă o serie de experiențe inedite în cel mai mare și mai colorat bazar din 

Maroc. Cazare şi cină la hotel în Marrakech. 

 

 Ziua 8.  Marrakech 
 Avem o zi întreagă la dispoziție, în care să explorăm Marrakech pe îndelete, așa că 

vom începe cu necropola Saadina, Moscheea și Minaretul Koutoubia și Palatul Bahia 

cu grădinile sale cu mozaicuri deosebite, în care culorile predominante sunt albastru și 

verde. Mergem apoi în Piața Djemaa el Fna, aflată în centrul vechi al orașului, un 

conglomerat de tarabe colorate cu produse de tot felul, cămile, asini şi acrobați. Vei întâlni 

cobre ce dansează hipnotizate pe note muzicale și comercianți de superstitii, ce-ți pot citi 

pe loc viitorul în palmă. Pornim în goana după suveniruri autentice lucrate manual și 

cadre foto spectaculoase. La orele prânzului vom avea grijă să explorăm și aromele 

bucatariei autentice marocane, servind o masă tradițională copioasă. 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

 O experiență de neuitat în Maroc se trăiește în deșert, pe spinarea unei cămile. O 

astfel de plimbare se poate face în Palm Grove, o oază a palmierilor aflată în partea de 

nord a orașului Marrakech sau în Majorelle Garden, un monument al arhitecturii 

peisagistice, care îmbină spațiul verde cu obiectele de artă viu colorate. Fie că alegi 

peisajul deșertic sau o grădină exotică, nu uita de hainele răcoroase și crema de protecție 

solară. 
Seara cazare şi cină la hotel în Marrakech. 
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 Ziua 9. Marrakech – Casablanca – Tanger 
 În dimineața de după Marrakech vei avea senzația că ai trăit un vis. Păstrează amintiri 

și suveniruri, căci pornim mai departe spre Casablanca, cel mai mare oraș al Marocului și 

unul dintre cele mai importante orase din Africa, aflat pe țărmul Oceanului Atlantic. Orașul 

Casablanca a câstigat popularitate în 1942 și datorită filmului omonim cu Humphrey 

Bogart și Ingrid Bergman. Vom vizita Moscheea Hassan II, cea mai mare moschee din 

Maroc și a doua ca mărime din lume și Catedrala Casablanca, construită în 1930, 

transformată în centru cultural si deschisă vizitatorilor inca din 1956. Pornim apoi pe 

coastă spre Tanger, unde ne vom caza, vom servi cina și ne vom odihni. 

 

 

 Ziua 10.  Tanger – Costa del Sol 
 A venit vremea să ne întoarcem, așa că, din Tanger ne îmbarcăm la bordul feribotului 

pentru a traversa Strâmtoarea Gibraltar si a ajunge pe Costa del Sol, una dintre cele mai 

populare atracții turistice din lume, care pe vremuri nu era decât o înșiruire tăcută de sate 

pescărești. Oprim pentru vânătoarea de suveniruri în Torremolinos și petrecem câteva ore 

de relaxare pe plajele însorite. Seara cazare la hotel în zona Malaga. 

Vă invităm să descoperiți pasiunea, ritmul și magia unui show de flamenco andaluz 

(program optional). Când cultura spaniolă s-a ciocnit cu cea a poporului nomad al țiganilor, 

au dat naștere unui stil artistic fermecător și cu totul aparte: flamenco. Vom merge la cel 

mai bun show din oraș și vom avea parte de momente unice, pline de efervescență și 

bucurie! 

 

 

 Ziua 11.  Zbor spre tara 
 Ne întoarcem spre casă, dar păstrăm cu noi amintirile acestei vacanțe și promitem să 

păstrăm legătura pe viitor! 

 

 

 

B I N E  D E  Ş T I U T  

 
  Autorităţile vamale îşi rezervă 

dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul 

statului a oricărei persoane care nu 

prezintă suficientă încredere chiar dacă 

aceasta a obţinut acordul pentru 

obţinerea vizei turistice. Agenţia de 

turism nu poate fi făcută răspunzătoare 

pentru astfel de situaţii ce nu pot fi 

depistate anterior plecării. Turistul îşi 

asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea 

şi de aceea este obligat să informeze 

agenţia asupra oricărui incident 

petrecut vreodată în afara graniţelor 

României, precum şi asupra oricărei 

tangenţe pe care o are cu statele în care 

are loc desfăşurarea programului. 

 Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să 

iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă asupra 

lor acordul ambilor părinţi (sau al 

părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care-i însoţeşte, în 

cazul în care acesta nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe 

care să-l prezinte la frontieră). 

 Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot înlocui 

unele obiective sau hoteluri în funcţie 

de anumite situaţii speciale. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială din tarile 

tranzitate. 

 Obiectivele din tururile panoramice 

din program se vizitează doar pe 

exterior. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia; problemele 

legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de către turist direct 

la recepţie, asistat de însoţitorul de 

grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, seif 

etc.); în momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu exactitate asupra lor. 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se va 

achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. 

 Pentru călătorie este necesar 

paşaportul valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

 
Grup minim 35 pers. 
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