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VIZESIZ 

1. GÜN /  İSTANBUL – KAZABLANKA   12:10 / 14:50 
        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 Kazablanka şehrine uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Yerel saat ile 14:50’de 
Kazablanka Havalimanı’na varışımızın ardından konaklayacağımız otelimize transfer 
oluyoruz. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : HOTEL CASABLANCA 4* vb.   

 
2. GÜN /  KAZABLANKA – RABAT – MEKNES  
Sabah erken saatlerde kahvaltımızı aldıktan hemen sonra Rabat’a transfer oluyoruz.  
Bouregreg Nehri ve Atlantik Okyanusu kıyılarında konumlanan, kendine özgü 
Kolonyal mimarisi ile zengin bir tarihsel geçmişe sahip Rabat ‘ın palmiye ağaçları ile 
çevrili ve kimisi trafiğe kapalı, küçük dükkânlar, anıtlar ve heykellerle dolu 
caddelerinde gerçekleştireceğimiz şehir turu esnasında; Kraliyet Sarayı, 19. yüzyılın 
sonlarında bölgeye gelen Avrupalılar tarafından Fas Musevilerine yeni sosyal ve 
ekonomik imkânlar verilmesi amacıyla kurulan Yahudi Mahallesi Mellah, Hassan 
Kulesi ve ziyaret ediyoruz. Bölgede yapacağımız ziyaretlerimizden sonra Meknes’e 
transfer oluyoruz. M.S. 788 ‘de kayalık tepelere kurulan bu şehre varışımızla beraber; 
Moulay Idris, Meknes Medina’sı, buğday depoları ve eski su rezervi göreceğimiz 
yerler arasındadır. Turumuzun sonunda konaklayacağımız otelimize transfer 
oluyoruz. Akşam yemeği ve geceleme Meknes’te. 
OTELİMİZ: TRANSATLANTIK MEKNES 4* VB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Krallığının başkentidir. 
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3. GÜN / MEKNES – FES  
Sabah saatlerinde kahvaltımızı aldıktan sonra otelimizden ayrılıyoruz. Meknes’ten 
yola çıkarak Endülüs’ün kutsal bilim merkezlerinden olan Fes’e transfer oluyoruz. 
Burada binlerce yıllık geleneksel üretimin devam ettiği deri tabakhaneleri, Fez çarşı 
ve medinası, ardından Kraliyet Sarayı, Mellah Musevi Mahallesi, Endülüs semti, 
Karavin Camisi ve Medresesi, Neccarin Çeşmesi ve Attarin Medresesi 
keşfedeceğimiz yerler arasındadır. Turumuzun ardından konaklayacağımız otelimize 
transfer oluyoruz. Akşam yemeği ve geceleme Fes’de. 
OTELİMİZ: MENZEH ZALAGH 4* VB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. GÜN / FES – KAZABLANKA – MARAKEŞ   
Bu sabah kahvaltımızı aldıktan sonra Kazablanka’ya transfer oluyoruz. Varışımızı 
takiben rehberimiz eşliğinde 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. Turumuzun 
bitiminde Marakeş’e transfer oluyoruz. Akşam yemeği ve geceleme Marakeş’de.  
OTELİMİZ: AYUOB HOTEL 4* VB. 
 

 
 
 
 
 

İdrisiler hanedanından I. İdris tarafından kurulan kent, daha sonra giderek 
gelişmiş ve bolca göç almasıyla nüfusu giderek artmıştır. 1250 yılından 
itibaren Meriniler hanedanının bölgede egemenlik kurmasıyla siyesi önemi de 
artmış, 1420 yılından itibaren Vattasi hanedanı güç kazanmış ve son Merini 
sultanı II.Abdülhak, Vattasi vezirlerinin hakimiyeti altında kalmıştır. 1465 
yılında Fes Ayaklanması ile öldürülmüştür. 1471 yılında Vattasiler ülkeyi 
yönetmeye başlamıştır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/I._%C4%B0dris
https://tr.wikipedia.org/wiki/Meriniler
https://tr.wikipedia.org/wiki/II._Abd%C3%BClhak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fes_Ayaklanmas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vattasiler&action=edit&redlink=1
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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. Turumuzun son durağında 
Marakeş’in en canlı meydanı olan Jma El Fna Meydanı ile turumuzu sonlandırıyoruz. 
Sonrasında otelimize dönüş akşam yemeği ve geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ: AYUOB HOTEL 4* VB. 
 

 
 
 

6. GÜN /  MARAKEŞ – KAZABLANKA – ISTANBUL 16:30   23:05 
          Sabah kahvaltısının ardından Kazablanka Havalimanı’na transfer oluyoruz. 
Uçuş saatimiz 16:30. Türk Havayolları tarifeli seferi ile  İSTANBUL  Havalimanı'na 
hareket edeceğiz. Varış saatimiz 23:05. Anılarla dolu turumuzun sona ermesi.  
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FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 

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

 Kazablanka’da 1, Meknes’de 1, Fes’de 1, Marakeş’te 2 gece olmak üzere 
Toplam: 5 gece oda & kahvaltı şeklinde 4* otellerde konaklama 

 Programda belirtilen tüm turlar, geziler ve transferler  

 Kazablanka şehir turu  

 Rabat şehir turu 

 Marakeş’te tam gün şehir turu  

 Meknes’te yapılacak olan şehir turu 

 Fes’de yapılacak olan şehir turu 

 Programda belirtilen 5 adet akşam yemeği 

 Türkçe rehberlik hizmeti 

 Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası ( COVID-19 KAMPSAMLI )  
 

 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 750 TL’dir. Havalimanında ilk gün 
toplanır ve bölgelerde misafirlerimiz adına çalışanlara takdim edilir.  

• Yurt dışı çıkış harcı  ( 50TL ) 
• PCR test ücreti 

 
 
 
 


