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LE MERIDIEN N’FIS مراکش    
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000/990/3 

 کازابالنکا              SHERATON دالر 540+ 

ترانسفر  –ستاره فوق یا مشابه با صبحانه بوفه  5اقامت در هتل های  – ویزای توریستی -ط رفت و برگشت با هواپیمایی االتحاد بلی خدمات تور:

 گشت ها طبق برنامه تور –بیمه مسافرتی  –راهنمای فارسی زبان  –ترانسفر بین شهری  –فرودگاهی 

 ". ورودیه اماکن دیدنی به عهده مسافر می باشد" 

 : ی رایگانگشت هابرنامه 

 :بازار کازامال  –لوکیشن فیلم کازابالنکا  –منطقه حبوس )قلعه تاریخی(  –سواحل کرنیش  – مسجد حسن ثانی کازابالنکا 

 :شاه حسن ثانیبازدید از مقبره  -بازدید از قلعه های تاریخی  –کاخ شاه )نمای بیرونی(  رباط  

 :پارک های زیتون شامل : استخر ماهی،  –دیدار از کاخ باستانی  –جامع الفنا  گشت شهری مراکش شامل میدان و بازار قدیمی ساحه مراکش

اسب دوانی(، گشت  –گشت اختیاری )شی علی  –باغ گل و گیاه  –بازارهای مرکز شهر  –مناره)دیده بانی شهر مراکش(، قصر حسن پنجم 

 بازدید از تفرجگاه ( گشت اختیاری آغادیر –اوریکا )گشت پرورش داروهای سنتی، خرید داروهای سنتی 

  توضیحات:

  تومان می باشد 000/550نرخ نوزاد 

  می باشدو دالر کلیه نرخ ها به تومان 

  سال اجباری می باشد و نرخ آن بر اساس سن دقیق مسافر اعالم می شود 55افراد باالی صدور بیمه برای 

 .کلیه خدمات تور به صورت چارتر و گارانتی می باشد و پس از ثبت نام غیرقابل تغییر و ابطال می باشد 

  استهفته  3مدت زمان الزم برای اخذ ویزای مراکش 

  لزامی می باشد% مبلغ تور در زمان ثبت نام ا 70پرداخت 

 ترجمه  گواهی اشتغال به کار –قطعه عکس رنگی  2 – ماه اعتبار از زمان سفر 6با حداقل  مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت

 شده و مشخصات فردی
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