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Afrika kıtasından Endülüs İspanya’sına yapılan seferler için bir askeri üs olarak 
kurulan Rabat bir dönem korsanların hüküm sürdüğü bir kaleye dönüşmüştür. 
Fransız koloni döneminde başkent ilan edilmiş döneminin en modern binaları ile 
süslenmiştir. Günümüzde de Fas Krallığı’nın başkentidir. 

1. GÜN /  İSTANBUL – KAZABLANKA 20:50 / 00:05 
Bugün saat 16:00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde 
EJDER TURİZM yetkilileri ve gezi grubu üyeleri ile buluşma. Bilet ve bagaj 
işlemlerimizin ardından pasaport kontrolünden geçerek Pegasus Havayolları tarifeli 
seferi ile üzerinden Fas’ın Kazablanka şehrine uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Yerel 
saat ile 00:05’de Kazablanka Havalimanı’na varışımızın ardından konaklama 
yapacağımız  konaklayacağımız otelimize transfer oluyoruz. Geceleme otelimizde. 
 
OTELİMİZ : HOTEL CASABLANCA 4* vb. 

 
 

2. GÜN / KAZABLANKA – ERFOUD – ÇÖLDE GÜNBATIMI 
Sabah erken saatlerde otelimizde kahvaltımızı aldıktan sonra Fas’ın çöl bölgesi 
Erfoud’a doğru yolculuğumuz başlıyor. Atlas Dağları’nın doğal güzelliği ve çölün 
uçsuz bucaksız doyumsuz manzarasını izleyeceğimiz bu otobüs yolculuğumuz 
yaklaşık olarak 7 saat sürecektir. Keyif ile geçecek yolculuğumuz sonrasında 
Erfoud’a varışımızı takiben çölde jeep safari turu yapacağız. Bugün günü develer 
üzerinde çölde batıracağız. Gün batımını izleyeceğimiz, Sahra Çölü’nün kum 
tepelerinde eşsiz bir deneyim yaşadığımız turumuzun ardından konaklamamızı 
yapacağımız Erfoud otelimize transferimizi gerçekleştiriyoruz. Akşam yemeği 
otelimizde. Geceleme Erfoud’da. 
  
OTELİMİZ: HOTEL 4* VB. 
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3. GÜN / ERFOUD –  OURZAZATE 
Bu sabah kahvaltımızı aldıktan sonra Ourzazate yolculuğumuz başlıyor. Antik su 
kanalları, Todhra Kanyonu, Taurit Müzesi göreceğimiz yerler arasında olacak. Yol 
üzerinde Tinghir’i ziyarte ettikten sonra Ourzazate’ye varacağız.  Varışımızı takiben 
otelimizde dinleniyoruz. Akşam yemeği otelimizde.  Geceleme Ourzazate’de. 

 
OTELİMİZ: OURZAZATE 4* VB. 

 
 

4. GÜN / OURZAZATE – ATLAS STÜDYOLARI - AIT BENHADDOU 
MARAKEŞ 

Sabah kahvaltının ardından Kızıl Kasaba Toprak Evler ve Gladyatör Film Stüdyoları’nı 

ziyaret etmek için yola çıkıyoruz. UNESCO Dünya Mirası Llistesi’nde yer alan ve 

Gladyatör, Babil, Mumya, Game Of Thrones gibi birçok filme ev sahipliği Atlas 

Stüdyoları’nı ziyaret ediyoruz. Ziyaretimizin ardından Sahra ile Marakeş arasındaki 

eski kervan güzergahı üzerindeki AIT BENHADDOU köyüne uğruyoruz. Buradaki 

gezilerimizi tamamladıktan sonra Berberi Köyü ziyaretimizi gerçekleştirip Marakeş’e 

doğru yola çıkıyoruz. Akşam yemeği otelimizde. Geceleme Marakeş otelimizde.  

  

OTELİMİZ: HOTEL 4* VB. 

 

5. GÜN / MARAKEŞ  

     Sabah kahvaltısının ardından turlarımıza devam ediyoruz. Otantik dar sokaklarıyla 

ünlü Marakeş’i keşfedeceğiz. İlk durağımız 800 yıllık geçmişi ile Marakeş’in simgesi 

haline gelen, 77 metre uzunluğundaki Koutoubia Camii olacak. Daha sonra Souk adı 

verilen kapalı çarşıya giderek Fas’ın kültürel yaşam biçimlerini deneyimleyeceğiz. Öğle 

yemeğimizi aldıktan sonra turumuza devam ediyoruz. Gezimiz esnasında el sanatları 

atölyeleri, kumaşçılar ve yerel sanatların tüm çeşitlerini görerek, rengârenk caddelerde 

unutulmaz anılarımızı fotoğraflayacağız. Turumuz esnasında ekstra olarak 

düzenlenecek olan Majorrelle Bahçeleri turuna dileyen misafirlerimiz katılabilirler. (Kişi 

başı 30 Euro) Babil’in Asma Bahçeleri’ni andıran, Fas’a olan aşkı ve botanik tutkusu 

ile görkemli bir arazi alarak dünyanın dört bir yanından getirdiği bitkilerden botanik 

bahçesi yaratan Fransız ressam Jacques Majorelle’in Majorelle Bahçeleri’ni ziyaret 

ediyoruz. Turumuzun son durağında Marakeş’in en canlı meydanı olan Jma El Fna 

Meydanı ile turumuzu sonlandırıyoruz. Sonrasında otelimize dönüş akşam yemeği ve 

geceleme otelimizde. Dileyen misafirlerimiz düzenleyeceğimiz ekstra tur ile Fas’ın 

dünyaca ünlü, geleneksel folklor gösterisini izlemek için Chez Ali Show’a turuna 

katılabilirler. (EKSTRA Kişi başı 40 Euro) 

    OTELİMİZ: AYUOB HOTEL 4* VB 
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6. GÜN / MARAKEŞ – CASABLANCA – İSTANBUL   23:05   / 06:45 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından eşyalarımız ile birlikte otelden 

ayrılıyoruz. Marakeş’ten Kazablanka’ya doğru yola çıkıyoruz. Varışın ardından Öğle 

yemeği dahil Kazablanka şehir turuna başlıyoruz. Turumuza bir Fransız mimarının 

tasarımını yaptığı Birleşmiş Milletler Meydanı ve Muhammed V Bulvarı ile başlıyoruz. 

Daha sonra, Fas’ın en büyük, dünyanın en büyük yedinci camisi olan ve en uzun 

minaresine sahip olan ve Endülüs kültüründen esintiler olan Hassan II Camii’yi 

göreceğiz. Gezimiz esnasındaki en güzel duraklarımızdan bir sonraki ise 

Kazablanka’nın kordonu olan Corniche semti olacak. Şehir turunun ardından 

Marakeş’e dönüyoruz. Akşam geç saatlerde havalimanına transferimizi 

gerçekleştiriyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerimizin ardından İstanbul uçuşumuzu 

gerçekleştiriyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIZESIZ 
 

 FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 

 PEGASUS HAVAYOLLARI tarifeli seferi ile İstanbul - Kazablanka – İstanbul 
arasında yapılacak olan uçuşların ekonomi sınıfı uçak biletleri ve 20kg bagaj 
taşıma hakkı 

 Kazablanka’da 1, Erfoud 1, Ourzazate’de 1, Marakeş’te 2 gece olmak 
üzere Toplam: 5 gece kahvaltı ve akşam yemeği dahil 4* otellerde 
konaklama 

 Otellerde 4 akşam yemeği  

 Kazablanka’da 1 öğle yemeği  

 Programda belirtilen tüm turlar, geziler ve transferler 

 Kazablanka şehir turu 

 Marakeş’te tam gün şehir turu 

 Atlas Stüdyoları girişi 

 Çölde Jeep safari ve çölde deve gezisi  

 Profesyonel Ejder Turizm Türkçe rehberlik hizmeti 

 Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası ( COVID-19 KAPSAMLI ) 
 

 

 FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :  

 Programa dahil olmayan yemekler ve yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler 
 Yerel bahşişler, Bölgelerde hizmet veren yabancı rehberler, şoförler ve otel 

çalışanları için tavsiye edilen min tutar kişi başı 80 EUR ’dur. Havalimanında ilk 
gün toplanır ve bölgelerde misafirlerimiz adına çalışanlara takdim edilir. 

 Yurt dışı çıkış harcı ( 50TL ) 
 PCR test ücreti 

 Majorelle Bahçeleri ziyareti 
 Özel Fas (Chez Ali Show) Gecesi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


