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1.GÜN /  
İSTANBUL  / MARAKEŞ                                       11:50   / 15:05  

Bugün saat 08:00’de İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde EJDER 
TURİZM yetkilileri ve gezi grubu üyeleri ile buluşma. Bilet ve bagaj işlemlerimizin 
ardından pasaport kontrolünden geçerek Türk Havayolları tarifeli seferi ile üzerinden 
Fas’ın Marakeş şehrine uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Yerel saat ile 15:05 ’de 
Marakeş Havalimanı’na varışımıza istinaden, alanda bekleyen aracımızla buluşuyor 
ve panoramik şehir turumuz için hareket ediyoruz. Marakeş 1900’lerin başından 
itibaren özellikle Fransız olmak üzere pek çok Avrupa’lı modacı, sanatçı, müzisyen, 
yönetmen ve maceracının gözde mekânlarından biri olmuştur. Afrika ticareti için 
önemli bir merkez noktası olması ve geçmişten günümüze İslam sanatı ve 
Felsefesinin başkenti olan şehir de panoramik turumuz sırasında bu özelliklerini 
yansıtan pek çok eseri, mimari yapıyı ve bu mozaiği göreceğimiz pek çok nokta 
bulunmaktadır. Tur bitiminden sonra otele transfer ve geceleme otelimizde. Dileyen 
misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek ve akşam yemeğini dünyaca ünlü CHEZ 
ALI geleneksel gösterisini izleyerek yiyebileceğiniz Chez Ali Turuna katılabilirler. 
FAS GECESI (CHEZ ALI SHOW) TURU AKŞAM YEMEKLI  
(540 TL) 
OTELİMİZ: OTELİMİZ : HOTEL AYYOUB 4* VB. 
 

 
 
 

2.GÜN /  
MARAKEŞ 

Sabah otelimizde kahvaltımızı alıyoruz ve serbest zamanımız olacak. Dileyen 
misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Kızıl Kasaba Toprak Evler ve Gladyatör 
Film Stüdyoları turuna katılabilirler. Kızıl Kasaba Toprak Evler (Ait Benhaddou 
Kasbah) ve Gladyatör Film Stüdyoları (Ouarzazate)Turu Tam gün Öğle yemekli 
(860 TL) Sabah erken saatlerde otelimizde alacağımız kahvaltının ardından 
UNESCO Dünya mirası listesinde olan ve Gladyatör, Babil, Mumya, Game Of 
Thrones gibi birçok filme ev sahipliği yapan Ait Benhaddou, Ourzazate bölgesine 
doğru özel aracımızla hareket edeceğiz. Fas'ın en güzel çöl bölgesini keşfetmek, 
Atlas Dağlarını ihtişamını, dağ köylerini, palmiye bahçelerini, görkemli kanyonları 
görebileceğimiz 2260 metre yükseklikteki etkileyici Tizi n'Tichka dağ geçidinden 
geçeceğiz Atlas film stüdyoları Kasbah, Ourzazate ziyaret edeceğiz. 
OTELİMİZ: OTELİMİZ : HOTEL AYYOUB 4* VB. 
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3.GÜN /  
MARAKEŞ 

Sabah otelimizde kahvaltımızı alıyoruz ve serbest zamanımız olacak. Dileyen 
misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Atlas Okyanusu kıyıları ve Suveyre turuna 
katilabilirler. Atlas Okyanusu kıyıları ve Suveyre (Essaouira) Turu Tam gün Öğle 
yemekli (580TL) Atlas Okyanusu kıyısında yer alan, yıllar öncesinin Bodrum’unu 
andıran dünyaca meşhur 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 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 bir çok Avrupalı ressam, şair ve yazara ilham kaynağı olmuştur. 
Orson Wells, Jimy Hendrix gibi bohem hayatı seçen sanatçılar şehrin tarihi 
medinasında (sur içi) yaşamışlardır. 18.yy'da Fransız bir mimar tarafından yapılmış 
olan tarihi surlarından Atlas Okyanusu'nun köpüklü dalgalarını seyretmek insanı 
büyüler (Jeremy Irons ve Patricia Kaas’ın Ladies and Gentlemen filmindeki gibi). 
Kilimler, yöreye has ağaç işi eşyalar, deri işlemeler, rengârenk tablolar, tarihi ve 
canlı çarşısındaki dükkânlarda alışveriş oldukça keyiflidir. Tur sonrası otelimize 
transfer ve Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : HOTEL AYYOUB 4* VB. 
 

 
 

4.GÜN  /  
MARAKEŞ 

Sabah otelimizde kahvaltımızı alıyoruz ve serbest zamanımız olacak. Dileyen 
misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Kazablanka turuna katılabilirler. 
Kazablanka Turu Tam gün Öğle yemekli (620TL) Atlas Okyanusu’nun kıyısındaki, 
şiirlere ve filmlere bile konu edilmiş şehir olan Kazablanka, Fas’ın en büyük şehridir. 
2. Dünya savaşında tarafların görüşmelerine ve çok yoğun casusluk faaliyetlerine ev 
sahipliği yapmış Casablanca şöhretini dönemi anlatan ve “Bir daha çal Sam” 
sözüyle hatırlanan, meşhur Casablanca Hollywood filmine borçludur. Günümüzde 
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Afrika’nın ve ülkenin en büyük limanlarından birine sahip bir sanayi şehri olan 
Casablanca’da Hobous semti, Muhammed V. Meydanı, Casablanca filminin çekildiği 
Rick’s Cafe’yi, Hasan II camii ve cıvıl cıvıl kordon boyu Corniche göreceğimiz yerler 
arasında. 
OTELİMİZ : HOTEL AYYOUB 4* VB. 
 

 
 
 

5.GÜN /  
MARAKEŞ 

Sabah otelimizde kahvaltımızı alıyoruz ve serbest zamanımız olacak. Dileyen 
misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Yeşil Vadi (Ourika) ve Saray ve Bahçeler 
turuna katılabilirler. Yeşil Vadi (Ourika ), Marakeş Saray ve Bahçeler TURU 
ÖĞLE YEMEKLİ (740TL) Ourika vadisi ve renklerin yarattığı karşıtlık, Atlas 
dağlarının yamaçlarına asılı duran berberi köyleri, sizi şaşırtacak. Berberi köyleri, 
geleneksel köy evlerini gezecek gezi boyunca fotoğraf çekmeye doyamayacağız. Bir 
Berberi köyünde Berberi bir ailenin konuğu olacağız ve turumuz esnasında yöresel 
lezzetler ile öğle yemeğimizi alacağız. Kırmızı şehir Marakeş’in kızıl tonlarını ve 
sıcak atmosferini bir anda atmosferi, renkleri ve doğasıyla değiştiren. Masalsı 
görüntüleriyle fotoğraflamaya yetişemeyeceğiniz güzellikleriyle Marakeş’in 
göbeğindeki vahalar Majorelle ve Menara Bahçeleri’ni ve 19.yy da yapılmış Fas’ın 
geleneksel mimarisini tüm görkemiyle yansıtan, mozaiklerine hayran kalacağınız 
Bahia Sarayı’nı turumuz esnasında ziyaret edeceğiz. 
OTELİMİZ : HOTEL AYYOUB 4* VB. 
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6.GÜN /  
MARAKEŞ – ISTANBUL                                        22:50 – 05:50 

Bugün otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından serbest saatlerimiz olacak. 
Öğleden sonra otelimizden çıkış işlemlerimizi yaparak akşam saatlerinde 
havalimanına gideceğiz. Marakeş’teki gezilerimiz sonrasında İstanbul’a dönüş 
hazırlıklarımız başlıyor. Havalimanına transferimizi gerçekleştiriyoruz. Yerel saat ile 
Türk Hava Yolları 22:50 seferi ile İstanbul’a uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz.  
 
 

7.GÜN /  
İSTANBUL’A VARIŞ                                 Varış saatimiz:  05:50 

İstanbul’a varış saati yerel saat ile 05:50.  Anılarla dolu gezimizin sonu… 
 

 
 
 
Covid- 19 Kuralları 
 

Bu tur programına katılacak olan misafirlerimizin son doz Covid – 19 
aşısı üzerinden 14 gün geçirmiş olması ve aşı kartına sahip olması 
gerekmektedir. (Aşı kartı ücretsiz olarak HES uygulaması üzerinden 
oluşturabilmektedir.) 
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Fiyata Dahil Olan Hizmetlerimiz:  
 
 TÜRK HAVAYOLLARI tarifeli seferi ile İstanbul – Marakeş - İstanbul arasında yapılacak 

olan uçuşların ekonomi sınıfı uçak biletleri ve 20kg bagaj taşıma hakkı 
 Marakeş’te 4* otelde 5 gece oda kahvaltı konaklama 
 Otellerde alınacak olan 6 adet kahvaltı  
 Marakeş varışta panoramik şehir turu  
 Havalimanı – otel – havalimanı arası transferler  
 Ejder Turizm Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti 
 Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası ( COVID-19 KAMPSAMLI ) 
 
Fiyata Dâhil Olmayan Servisler: 
 

 Extra tur olarak belirtilen turlar  

 Programda açıkça belirtilmeyen yemekler.  

 Dahil olan yemeklerde alınan içecekler. 

 Yurt dışı çıkış pulu (50 TL) 

 Kişisel harcamalar  

 Tüm YABANCI Bölgesel yerel servis Personelleri tipleri kişi başı tavsiye edilen min. 
Tutar 50 USD ( yabancı yerel rehberler, şoförler, garsonlar ve diğer servis sağlayan 
çalışanlar için havalimanında toplanır ve sizler adına takdim edilmek üzere tur 
liderine teslim edilir.) 
 

Fas Gecesı (Chez Alı Show) Turu Akşam Yemeklı (540 Tl) 
Kızıl Kasaba Toprak Evler (Ait Benhaddou Kasbah) Ve Gladyatör Film Stüdyoları 
(Ouarzazate)Turu Tam Gün Öğle Yemekli (860 Tl) 
Atlas Okyanusu Kıyıları Ve Suveyre (Essaouira) Turu Tam Gün Öğle Yemekli (580tl) 
Kazablanka Turu Tam Gün Öğle Yemekli (620tl) 
Yeşil Vadi (Ourika ), Marakeş Saray Ve Bahçeler Turu Öğle Yemekli (740tl) 
EXTRA TUR TOPLAM: 3,340 TL   


