
 
 

 

 1.GÜN        |  (6 Ekim 2023)    İSTANBUL – KAZABLANKA – RABAT 

Yeni Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde rehberinizle buluşma sonrası Türk Hava Yolları 
kontuarından gerçekleştireceğiniz bagaj ve bilet işlemlerinizin ardından, Türk Hava Yolları tarifeli 
seferi ile Kazablanka’ya hareket. Varışımızın ardından karşılanma ve panoramik şehir turumuz için 

hareket. Panoramik olarak yapacağımız turumuzda 1930 yılında Fransızlar tarafından kurulan, 
geleneksel Fas mimarisi ile modern Fransız mimarisinin bir karışımı olarak, düzgün sokakları, 
yollarda kurulu tezgâhları ve birbirinden güzel evleri ile Habous güzel bir başlangıç oluyor. Daha 

sonra Neo-Gotik tarzında inşaa edilmiş Kazablanka Katedrali (Sacre Coeur), V. Muhammed 
Meydanı ve Birleşmiş milletler meydanını görüyor ve son durağımız olan Fas’ın en büyük, 
Dünyanın ise en büyük yedinci camii olan, Endülüs kültüründen esintiler taşıyan Hassan II 

Camisine hareket ediyoruz ve dışarıdan görüyoruz. Kazablanka’nın meşhur kordon boyu 
“Corniche”te kısa bir mola verip tur bitiminde Rabat’a hareket ediyoruz. Varışımızı takiben 
panoramik olarak yapılacak şehir turunda; Mohammed V Mozolesi’ni, Hassan Kulesi ve Kasbah 

Oudaia görülecek yerler arasındadır. Turumuzun ardından otelimize hareket ediyoruz. Akşam 

yemeği ve konaklama otelimizde. 
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 2.GÜN        |  (7 Ekim 2023)    RABAT – FEZ  

Otelde alacağımız kahvaltı ile güne başlıyoruz. Sonrasında Fez’e transfer oluyoruz. Varışı takiben 

gerçekleştirilecek şehir turumuzda; Attarine Medresesi, Eski Karaounie Üniversitesi, Andalous Camii, 

Nejarine Meydanı görülecek; ardından Fas’a özel takıların, bakır ve süs eşyalarının satıldığı, 

zanaatkârlar çarsısı gezilecek ve sonrasında Fes Irmağı yakınlarında kurulmuş olup bugün aynı 

arkaik tekniklerle derilerin işlendiği tarihi meydan görülerek Medina (Eski Şehir)’da panoramik 

turumuzu tamamlayarak otelimize transfer olacağız. Akşam ise dileyen misafirlerimiz rehberiniz 

tarafından opsiyonel olarak düzenlenecek olan Arap Gecesi Etkinliği’ne (65 Usd) katılabilirler. Fez 

Medinasi’nda gerçekleştirilen (yemeksiz) bu etkinlikte, yerel müzikler eşliğinde bir Arap gecesi sizleri 

bekliyor. Gecenin sonunda otelimize dönüyoruz. Ardından serbest zaman. Akşam yemeği ve 

konaklama otelimizde. 

 3.GÜN        |  (8 Ekim 2023)   FEZ  

Güne otelde alacağımız kahvaltı ile başlıyoruz. Sonrasında arzu eden misafirlerimizle opsiyonel 

olarak gerçekleştireceğimiz Mavi Şehir - Şafşavan Turuna (Chefchaouen) (80 Usd) gezisi için yola 

çıkıyoruz. 1471 yılında kurulan şehir, Rif Dağları'nın eteğinde, Tanca ve Tatvan şehirlerine yakın bir 

konumda yer almaktadır. Fas’ın kuzeydoğusunda muhteşem bir manzara ile çerçevelenmiş, çekicilik 

ve özgünlük dolu Chefchaouen’a doğru yola çıkıyoruz. Yemyeşil doğası ve maviye boyalı evleriyle 

sıra dışı bir yer olan Chechaouen’de gezeceğimiz yerler arasında; Açık mavi ile süslenmiş beyaz 

badanalı, Akdeniz dekorlu evlerin olduğu dar sokakları ve Büyük Cami, El Mescid, El Adama, V. 

Muhammed Meydanı, Medina, Kasbah bulunmaktadır. Akşamüstü, şehir ve vadi üzerindeki 

muhteşem gün batımına hayran olmamak mümkün değil. Tur sonrası Fez’de bulunan otelimize 

dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

4.GÜN        |  (9 Ekim 2023)   FEZ – IFRANE – EFROUD  

Otelde alacağımız kahvaltı ile güne başlıyoruz. Sonrasında Efroud’a doğru yola çıkıyoruz. Yolumuzun 

üzerinde Ifrane'de mola veriyoruz. Deniz seviyesinden 1600 metre yüksekte kurulmuş çam, sedir 

ve meşe ormanları ile çevrili olan kent, Fransız Alp mimarisi ile dikkat çekmektedir. Molamızın 

bitiminde muhteşem manzaralar eşliğinde Midelt üzerinden çölün sınırlarına kurulmuş kent Erfoud'a 

doğru devam ediyoruz. Sahra Çölü'nün Kapısı adıyla bilinen Erfoud'da Prince of Persia ve Mumya 

gibi gişe rekortmeni filmlerden tanıdığımız dünyanın en büyük çölünü keşfetme imkanı bulacağınız 

Sahra Kum Tepeleri turu ile çöle yolculuk. Yüzyıllardır kervanları karşılayan kamp alanından 



 
 

 

alacağımız develer ve 4x4 ler ile yapacağımız inanılmaz safari yolculuğumuz 1 saat kadar sürecek. 

Gezi bitiminde otelimize transfer oluyoruz ve serbest zaman. Akşam yemeği ve konaklama 

otelimizde. 

5.GÜN        |  (10 Ekim 2023)    EFROUD – OUARZAZATE 

Güne otelde alacağımız kahvaltı ile başlıyoruz. Sonrasında Ourzazate'a doğru yola çıkıyoruz. Atlas 

Dağları'nın eteğinden yapacağımız yolculuk palmiye ormanları ile süslü Draa Vadisi üzerinden devam 

edecek. Yolumuzun üzerinden muhteşem yapısı ile insanları büyüleyen Tingrir şehrini göreceğiz. 

Ouarzazate şehrine varışımızı takiben dünyaca meşhur Aid Ben Haddou ve Film Stüdyoları turumuzu 

gerçekleştiriyoruz. UNESCO’nun Dünya Koruma Mirası Listesi’nde bulunan Aid Ben Haddu köyünü 

keşfedeceğiz. Çölde Çay, Babil, Gladyatör, Arabistanlı Lawrence gibi filmlere mekân olmuş, bin yıllık 

geçmişi ile dünyanın et etkileyici yerleşimlerinden birisi olan bu köy ziyaretimizin ardından Atlas 

Corporation Film stüdyolarına gireceğiz. Asteriks, Spy Game, Babel, the Physician, Kleopatra, 

Atlantis, Alexandre, Prince of Persia, Kingdom of Heaven, Game of Thrones vb. filmlerin doğaya terk 

edilmiş dekorları bizleri şaşırtacak. Tur sonrası otelimize transfer oluyoruz ve serbest zaman. Akşam 

yemeği ve konaklama otelimizde. 

6.GÜN        |  (11 Ekim 2023)    OUARZAZATE – MARAKEŞ  

Otelde alacağımız kahvaltı ile güne başlıyoruz. Ardından Marakeş’e transfer oluyoruz. Varışımızı 

takiben XIX. yy. sonrasında vezir Si Moussa ve oğlu Ba Ahmed tarafından yapılmış Bahai Sarayı’nı 

ziyaret ediyoruz. Ardından 75 metre yüksekliğinde minaresi ile dikkat çeken adını etrafındaki 

kütüphanelerden alan 1150 yılında tamamlanmış Kutubiye Camisini ziyaret ediyoruz. Labirenti 

andıran dar sokakları ve caddeleri ile her yana yayılmış, hayal edilebilen her şeyin satıldığı dükkanları 

ve tezgâhları ile safran kokulu Medina’yı geziyoruz ve Fas’ta özgün yapısıyla dikkat çeken, Unesco 

Milli Miraslar listesinde mevcut ender meydanlardan birisi olan "Açık Hava Tiyatrosu"' ve Djemma El 

Fna Meydanı ile sona erecek. Dünya'nın farklı ülkelerinden turist gelmesine sebep olan meddahlar, 

yılan oynatıcıları, dövmeciler, hokkabaz ve cambazların gösterileri ile şenlenen bu meydanı 

gördükten sonra otelimize transfer oluyoruz. Akşam ise dileyen misafirlerimiz rehberiniz tarafından 

opsiyonel olarak düzenlenecek olan Chez Ali Şov Etkinliği’ne (55 USD) katılabilirler. Bin bir gece 

masallarını andıran bu şovda müzisyenler, şarkıcılar, akrobat ve süvariler tipik Fas çadırları altında 

masalsı bir şov sunmaktadır. Gecenin sonunda otelimize dönüyoruz. Ardından serbest zaman. 

Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

7.GÜN        |  (12 Ekim 2023)    MARAKEŞ  

Otelde alacağımız kahvaltı ile güne başlıyoruz. Ardından arzu eden misafirlerimizle opsiyonel olarak 

gerçekleştireceğimiz Essaouira (80 USD) gezisi için hareket ediyoruz. Gezimizde Cichaoua üzerinden 

Atlas okyanusu kıyısında yer alan eski Portekiz şehri Essaouira'ya gidilecektir. Unesco tarafından 

“Dünya Mirası” olarak ilan edilen ve Fas’ın en çok yabancı turist çeken yerlerinden biri olan şehir, 

uçsuz bucaksız Atlas Okyanusu kıyısında bir balıkçı limanı, sanat ve kültürün iç içe geçtiği bir sahil 

şehridir. Şehrin kalesi ve balıkçı limanı gezilecek, eski Roma kentlerinden uyarlanarak inşa edilen 

medina keşfedilecektir. Medinanın gezmeye doyamayacağınız daracık labirent sokakları, bembeyaz 

evleri, maviye boyanmış kapı ve pencereleri birçok Avrupalı ressam, şair ve yazara ilham kaynağı 

olmuştur. Orson Wells, Jimy Hendrix gibi bohem hayatı seçen sanatçılar bu şehirde yaşamışlardır. 

Öğle yemeği yerel restoranda alınacaktır. Turumuzun bitiminde Marakeş’teki otelimize dönüyoruz. 

Sonrasında serbest zaman. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

 

 

 



 
 

 

8.GÜN        |  (13 Ekim 2023)    MARAKEŞ – İSTANBUL  

Otelimizde alacağımız kahvaltı ile günümüze başladıktan sonra rehberinizin belirteceği saatte 
havalimanına transferimizi gerçekleştiriyoruz. Bagaj, bilet ve gümrük işlemlerinden sonra Türk 
Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul’a uçuşumuz gerçekleşiyor. Varışımızla birlikte turumuzun ve 

servislerimizin sonu. 

Uçuş No: TK620 (Türk Havayolları) - Kalkış: Marakeş - Tarih: 13 Ekim 2023 - Saat: 15:15 - 
Varış: Istanbul - Tarih: 13 Ekim 2023 - Saat: 22:10 
 

3* & 4* Oteller 

(Merkeze Yakın) 
İki Kişilik Oda 

da Kişi Başı 

3 Kişilik 

Oda da 
Kişi Başı 

Tek Kişilik 

Oda 

Bebek 

0-1,99 Yaş 

1.Çocuk 

2-11,99 Yaş 

06 Ekim 2023 | 

13 Ekim 2023 
1.047 USD 

1.047 

USD 
1.497 USD 423 USD 1.114 US 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER 

 
• Türk Havayolları ile İstanbul (IST) - Kazablanka (CMN) gidiş, Marakeş (RAK) - 

İstanbul (IST) dönüş parkurunda ekonomi sınıfı uçak bileti 
• Havalimanı vergileri 

• 3* & 4* Merkeze yakın otellerde 7 gece yarım pansiyon konaklama 

• Alan-otel-alan transferleri 

• Özel otobüs ile tüm transferler 
• Panoramik Kazablanka, Fez, Efroud, Ouarzazate ve Marakeş şehir gezisi 

• Rabat gezisi (40 USD) 

• Ifrane gezisi(40 USD) 

• Sahra Kum Tepeleri gezisi (80 USD) 

• Aid Ben Haddou ve Film Stüdyoları gezisi (giriş dahil)(55 USD) 

• Profesyonel Türkçe rehberlik ve asistanlık hizmetleri 
• Otel ve turist şehir vergileri (25-30 USD) 

• TURSAB zorunlu mesleki sorumluluk sigortası 

• Seyahat ve sağlık sigortası (65 yaş üzeri sürprim uygulanır) 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
• Yurt dışı çıkış harcı bedeli 
• Covid-19 Seyahat & Sağlık Sigortası 

• Öğle yemekleri 
• Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları 

• Opsiyonel geziler/etkinlikler 
• Fiyata dâhil hizmetlerde belirtilmemiş müze ve ören yerleri girişleri 

• Şoför tipleri 5-10 USD / kişi başı (isteğe bağlı) 

 


