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                  FAS TURU      

       SAHRA ÇÖLÜNDE YILBAŞI  
        KAZABLANKA –MARAKESH- QUARZAZATE- MERZOUGA- SAHRA ÇÖLÜ 

                                                                 AİR ARABİA YOLLARI İLE 

                                          28 ARALIK  2015 – 03 OCAK 2016 

 
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 – QUARZAZATE ( AID BENHADDOU)  – DADES 

 Sabah kahvaltı sonrası erken saatlerde Güney Fas da bulunan Dades e hareket. Atlas Dağlarınının muhteşem manzaraları 

eşliğinde yaklaşık 5,5 saat sürecek yolculuğumuz da yol üzerinde 11.yy dan kalma ve Fas ın en eski kasbah olma özelliğini 

taşıyan Aid Benhaddou yu ziyaret edeceğiz.Sonrasında ise Güney Fas ın en otantik şehirlerinden biri olan Quarzazate şehir 

turumuzu gerçekleştiriyoruz.Bu turumuzda 17.yy dan kalma Pasa nın evini ve Quarzazate kasbahını ziyaret edeceğiz. 

Turumuz sonrası Dades şehrine hareket.Bölgenin en özel oteli olan Xaluca otelinine yerleşme.Konaklama ve akşam yemeği 

otelimizde. 

 4.GÜN: DADES- MERZOUGA- SAHRA ÇÖLÜ 

Sabah kahvaltı sonrası erken saatler de  otelden ayrılarak Sahra çölü için Merzouga ya hareket ediyoruz. Yaklaşık 3 saat 

sürecek yolculuğumuz sonrası Merzouga Sahra çölünün girişine varıyoruz. Rehberiniz tarafından verilecek brifing sonrası 

grubumuza ayrılmış olan  develerimize binerek Sahra çölünde yol almaya başlıyoruz. 3 saat sürecek kervan yolculuğu sonrası 

Özel çadırımıza varıyoruz.Bu gece Yılbaşı gecesi.Sahra çölünde özel yemekler eşliğinde ateş başında 2016 yılını 

karşılıyoruz..Akşam yemeği ve konaklama Sahra çölünde.   

5.GÜN: SAHRA ÇÖLÜ- MERZOUGA-ERFOUD 

Sabah kahvaltı sonrası Kervan yolculuğumuza sahra çölünde dönüş yolumuzda devam ediyoruz.Yaklaşık 3 saat sürecek 

Kervan yolculuğu sonrası Merzouga ya varıyoruz.Bizleri bekleyen araçlarımıza binerek Erfoud a hareket ediyoruz.Erfoud 

köyünde fosil taşları ve içinde binlerce hediyelik eşyaların bulunduğu mağazamızı ziyaret ederek bölgedeki en güzel ve 

otantik otellerden biri olan Xaluca Erfoud a yerleşiyoruz.Otelde bulunan kapalı yüzme havuzu, jakuzi ve masaj salonundan 

yararlanabilirsiniz.Konaklama ve akşam yemeği otelimizde. 
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6.GÜN:  ERFOUD – ERRACHİDİA- KAZABLANKA 

 

 Sabah kahvaltı sonrası Errachidia havaalanına transfer. Saat 07.50 de Royal Air Maroc uçuşu ile Kazablanka ya 

hareket.09.00 da Kazablanka ya varış.Varışı takiben yapılıcak olan şehir turumuzda Hasan II camii, Birleşmiş Milletler 

Meydanı, Korniş ve Habous görülecektir.Tur sonrası otelimize transfer.Konaklama ve akşam yemeği otelimizde. 

 

7.GÜN:  KAZABLANKA - İSTANBUL 

 Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman. 12.00 da odaların boşaltılması.14.00 da havaalanına transfer.Bilet ve bagaj işlemleri 

sonrası Air Arabia Havayollarının seferi ile saat 17.00 da İstanbula hareket.23.20 de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına 

varış.Turumuzun sonu.        

 

 

FİYATA DAHİL HİZMETLER: 

 

 Air Arabia Hava Yolları ile İstanbul Kazablanka / Kazablanca İstanbul gidiş dönüş uçak bileti 

 

 Marakeş, Kazablanka, Qarzazate, Erfoud şehir turları 

 

 Program da belirtilen tüm geziler 

 

 Marakeş de 4****+ Atlas Asni otelde otellerde akşam yemeği dahil Güney Fas da  5**** Xaluca otellerinde yarım 

pansiyon akşam yemeği dahil konaklama.Sahra çölün de yarım pansiyon çadır konaklama. 

 

 Programda belirtilen tüm transferler 

 

 Bölgede uzman Türkçe rehberlik hizmeti 

 

 

FİYAT HARİCİ HİZMETLER: 

 

 Tüm öğle yemekleri ve akşam yemeklerinde alınan tüm içekler 

 Extra turlar 

 Kişisel harcamalar 


