9D BEST OF MAROKO
1 Jul 2021 - 9 Jul 2021

See Itinerary Detail
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JAKARTA – CASABLANCA
Hari ini kita berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk persiapan terbang menuju ke kota
Casablanca, Maroko melalui Dubai.
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*CASABLANCA – RABAT (EK359 CGKDXB 00.40–05.30 // EK751
DXBCMN 07.30–12.45)
Setibanya di bandara Casablanca, kita langsung menuju ke kota Rabat untuk mengunjungi
The Kasbah of Oudaya, sebuah kota benteng di tepi samudera yang sangat unik, dimana cat
tembok di setiap rumah berwarna putih biru serta dikelilingi tembok benteng sebagai bagian dari
pertahanan kota terhadap bajak laut ataupun penyerang dari negeri lain. Kita juga akan
mengunjungi Mohammad V Moseleum, Hassan Tower yang merupakan menara mesjid yang tak
terselesaikan pembangunannya dan King’s Palace Rabat.
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RABAT - TANGIER - CHEFCHAOUEN
Setelah makan pagi, kita berangkat ke Tangier. Kita akan berkunjung ke Gua Hercules yang
dikaitkan dengan legenda Hercules sebagai satu-satunya wilayah Afrika yang terpisah dari Eropa.
Kemudian kita akan berkunjung ke Distrik Kasbah di sebelah pelabuhan dan Old Madinah
dengan toko kerajinan dan menara megah yang menghadap ke laut. Anda juga berkesempatan
untuk melewati Grand Socco dan Mendoubia Park yang menampung kerangka naga yang
berasal dari abad kuno. Setelah itu kita akan mengunjungi Petit Socco dimana banyak hotel kecil
yang sebelumnya menampung seniman dan penulis terkenal seperti Matisse, Camille Saint Saens
& Paul Bowles. Setelah makan siang, kita akan menuju ke Chaouen atau Chefchaouen, kota Ini
terkenal dengan lembah Madinah yang teduh, rumah-rumah putih dengan pintu biru dan jendela
besi tempa dan atap genteng. Kemudian kita berkunjung ke Pasar lokal Chaouen yang ramai
dengan masyarakat yang memakai pakaian tradisional serta barang-barang berwarna-warni yang
ditampilkan dengan indah.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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CHEFCHAOUEN - MEKNES - FEZ
Setelah makan pagi, kita akan menuju Meknes melalui reruntuhan Kota Romawi Volubilis. Kita
akan mengunjungi ibu kota Ismalian yang terkenal dengan tembok sepanjang 40 km dan
Bob Mansour, kerajaan dan kawasan Yahudi. Setelah itu kita akan mengunjungi kota suci
Moulay Idriss. Setelah makan siang perjalanan dilanjutkan menuju Fez.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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FEZ - MARRAKECH
Setelah makan pagi, kita akan memulai city tour melihat kota Fez yang tertua dari kota kekaisaran
yang terkenal karena kontribusi spiritual dan pendidikan kebudayaan Moroko. Kita akan
mengunjungi Bou Inania, sebuah madrasah dari abad 14 dengan keindahan arsitekturnya,
The Nejjarine Fountain air mancur terkenal dengan design mosaic Madina, The Moulay Idriss
Mausoleum dan The Karaouine Mosque Masjid terbesar kedua di Morocco. Setelah itu kita
berangkat ke Marakesh.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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MARRAKECH - CASABLANCA
Sarapan makan pagi, kita akan city tour di kota kekaisaran tertua kedua yang disebut “Mutiara dari
Selatan”. Kita akan mengunjungi Masjid Koutoubia, Menara Garden & Istana Bahia. Setelah itu
kita akan berbelanja di pasar tradisional Jemaa El Fna yang terkenal. Kemudian kita akan menuju
Casablanca.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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CASABLANCA
Setelah makan pagi, kita akan full day city tour di Casablanca. Kita akan mengunjungi Hasan
Mosque II, salah satu dari lima mesjid terbesar dunia, yang didirikan diatas lahan reklamasi.
Kemudian kita akan melihat King’s Palace. Setelah itu kita akan diajak untuk melihat Mohammed
V Square dan The Royal Palace.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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CASABLANCA – JAKARTA (EK 752 CMNDXB 14.45–01.15)
Setelah makan pagi, kita akan diantar menuju bandara untuk kembali ke tanah air.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant
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JAKARTA (EK356 DXB-CGK 04.10–15.40)
Tiba kembali di Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah acara perjalanan tour ini. Terima kasih atas
partisipasi dan sampai jumpa pada acara tour lainnya bersama kami.
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SYARAT DAN KETENTUAN
BIAYA TERMASUK
Tiket Pesawat Ekonomi Internasional Emirates, Non refundable, Non endorsable, Non reroute.
Airport tax International + Fuel Surcharge Emirates (dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan
ketentuan dari pihak Airline).
Airport tax Jakarta.
Tour leader berpengalaman dari Jakarta.
Hotel setaraf sesuai dengan jadwal diatas.
Program acara tour dan makan sesuai dengan jadwal acara di atas.
Bagasi cuma-cuma 30 kg/pax, hand-carry 7 kg/pax.
BIAYA TIDAK TERMASUK
PPN 1%.
PCR di negara tujuan.
1x PCR Test di Jakarta (sebelum keberangkatan ke Dubai).
Biaya pembuatan dokumen perjalanan, passport.
Pengeluaran yang bersifat pribadi seperti: telpon, laundry, mini bar dll.

SYARAT & KETENTUAN :
Pelunasan biaya tour dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari keberangkatan.
Apabila peserta melakukan pembatalan, maka akan dikenakan biaya pembatalan dengan detail
sebagai berikut :
DP hangus bila pembatalan di atas 30 hari sebelum keberangkatan.
30 % dari harga tour (30-21 hari sebelum keberangkatan.
50% dari harga tour (20-11 hari sebelum keberangkatan).
100% dari harga tour (10 hari sebelum keberangkatan).
PENDAFTARAN :
Foto Copy Passport terbaru yang jelas (min Expiry Date 6 bulan sebelum tanggal keberangkatan).
DP Rp 5.000.000 / pax.
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