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                    FAS TURU MÜNFERİT                            
                                                 KAZABLANKA – MARAKEŞ – RABAT - ESSAOURİA 
 

1. GÜN: İSTANBUL – CASABLANCA – MARAKEŞ 

Sabiha Gökçen  Havalimanı dış hatlar servisi Gezigen Turizm kontuarı önünde saat 22.30 da buluşma.Air Arabia Hava 

Yolları uçuşu ile  00.15 de Kazablankaya uçuş.Yerel saat ile saat 03.15 de varışı takiben alanda bizleri bekleyen 

aracımız ile  Marakeş e hareket. Yaklaşık 3,5  saat sürecek yolculuk sonrası Marakeş e varış.Varışı takiben yapılacak 

olan şehir turumuzda Kutubiya Cami, Bahia Sarayı ve Djem ef na meydanı görülecek yerler arasındadır.Turumuz 

sonrası otelimize yerleşme.Konaklama ve akşam yemeği otelimizde 

 

2. GÜN: MARAKEŞ ( ESSAOURİA & ARGAN ) 

Sabah kahvaltı sonrası  Essaouria ve Argan yağı  extra turu.Turumuzun katılım ücreti 45 € .Ekstra turumuza 

katılmayacak yolcularımız Marakesh de  serbest zaman.Essaouria dünyada argan ağaçlarının yetiştirildiği özel 

alanlardan birisi olup yol üzerinde devletin kontrolundeki kooperatifleri ziyaret edeceğiz.Atlas  Okyanusu kıyısında 

bulunan Essaouria sizleri güzellikleri ile büyüleyecek.Okyanus balıklarının doyulmaz lezzetini tamda imkanınızın da 

olacağı Essaouria turundan inanılmaz memnun kalacaksınız.Tur sonrası otelimize dönüş.Konaklama ve akşam yemeği 

otelimizde.Akşam dileyen konuklarımız ile Chez Ali extra turu düzenliyoruz.Bu turumuzda Fas yerel kültürünü tanıma 

fırsatı bulacaksınız.Tur katılım ücreti 50 €               

 3.GÜN: MARAKEŞ – KAZABLANKA 

Sabah kahvaltı sonrası otelimizden ayrılarak Kazablanka ya doğru yola çıkıyoruz.Yaklaşık 3 saat sürecek yolculuk 

sonrası Kazablanka ya varış. Varışı takiben yapılıcak olan şehir turumuzda Hasan II camii, Birleşmiş Milletler Meydanı, 

Korniş ve Habous ve Medina  görülecektir.Tur sonrası otelimize transfer.Konaklama ve akşam yemeği otelimizde.Akşam 

dileyen misafirlerimiz ile Kazablanka filmine konu olmuş Ritz Cafe ye rezervasyon yaptırarak gidebiliriz. 

4.GÜN: KAZABLANKA –  RABAT- İSTANBUL 

Sabah kahvaltı sonrası dileyen konuklarımız ile extra başkent Rabat turu ( 40 €). Turumuza katılacak yolcularımız ile 08.00 

da otelimizden ayrılarak Rabat a doğru yola çıkıyoruz.Katılmayacak yolcularımız için serbest zaman.14.30 da havaalanına 

transfer.Rabat yolculuğumuz yaklaşık 1 saat sürecektir.Rabat a varış.Varışı takiben yapılacak olan şehir turumuzda Kraliyet 

sarayı, Hasan burcu, V.Muhammed ve II.Hasanın mozalesi ve 14.yy dan kalma Udayas kaşbahı ziyaret edilecektir.Udayas 

kasbahı içersinde vericeğimiz molada birbirinden leziz pastaları tadarken nane çayınız eşliğinde muhteşem manzarayı 

seyretme keyfini yaşayacaksınız.Tur sonrası Kazablanka havaalanına transfer. 17.00 da Air Arabia Havayolları ile İstanbula 

hareket.23.30 de Sabiha Gökçen Havalimanına varış.Turumuzun sonu. 

FİYATA DAHİL HİZMETLER: 

 

 Air arabia Havayolları ile İstanbul – Kzablanka – İstanbul uçuşları 

 

 4 yıldız oteller de yarım pansiyon  ( akşam yemeği dahil) konaklama 

 

 Programda belirtilen tüm geziler 

 

 Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti 
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FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 

 Yurtdışı çıkış harcı 15 tl 

 Akşam yemeklerinde alınan içecekler 

 

 Ekstra turlar 

 

 Kişisel harcamalar 


