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Marrakech is a city to bring back good travel
memories .  The Red City of Morocco is real ly
special ,  very authentic.  I ts spir i t ,  i ts tradit ions,
i ts r iads,  i ts cuisine,  Marrakech has many
qual i t ies.  This former imperial  city ,  where the
dynasties of the Almohads, Almoravids,  and
Saadians succeeded each other ,  is also very
r ich from an architectural point of v iew.
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الباعة ب مكتظة  قديمة  ة 
مواقع أحد  وهي  لقديمة 
من واحدة  هي  ليوم  ا  [10
كمركز وتعمل   ، أفريقيا ي 
مدعومة السياحة  ياحي. 
السادس، محمد  الملك   
المغرب يزورون  الذين  ح 
بحلول سائح  مليون   20
نمت االقتصادي،  لركود 
القرن في  كبير  بشكل  ش 
لدى خاصًة  بشعبيًة  كش 

الفرنسيين المشاهير  ن 
أكبر مراكش  تمتلك  نة. 
ىل ف ث غ

مرحبا
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MORNING. ARRIVAL AND MEETING

The magic begins as delegates are transferred from
Marrakech Menara International Airport to the hotel of
choice. Then it 's down to business as the meeting begins
with the perfect ambiance.

AFTERNOON. MARRAKECH MEDINA WALK

Explore Marrakech ancient medina with the histor ical
explanation of an off icial  city guide. Vis it  the Koutoubia,
Jemaa el Fna square,  Madrasa Ben Youssef ,  Bahia Palace,
and the souks.

EVENING. FANTASIA SHOW & DINNER

Enjoy a fantast ic Moroccan Fantasia show, with lots of
entertainment ,  music,  dance, horse r iders ,  and tradit ional
food for a great dinner.
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MORNING. MEETING

Again,  l ike the previous morning, i t 's  down to business
for the second and last day of meeting in Marrakech.

AFTERNOON. MAJORELLE GARDEN.
SHOPPING

Visit  the famous Majorel le Garden and enjoy its
fascinating architecture. Go back to Marrakech's famous
souks to get that perfect rug or exotic lamp to decorate
your house. Shopping t ime and medina walk.

EVENING. DINNER & ORIENTAL SHOW

Enjoy a del icious dinner with an or iental show performed
by beautiful  bel ly dancers and tradit ional Moroccan
music.
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MORNING. DEPARTURE

Breakfast at leisure and departure for the airport .
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RJ TRAVEL
TOUR OPERATOR & DMC

AL ANSAR STREET 144, HAY AL MANSOUR DAHBI
45000 Ouarzazate,  Draa-Tafi lalet ,  Morocco

Office :  +212-808-508-179
Director Mr.  Aziz El  Gasmi :  +212-648-790-909 
Manager Mr.  João Leitão :  +212-696-132-468
B2B :  sales@rjtravelagency.com
B2C :  info@rjtravelagency.com
Web :  r j t ravelagency.com | marrocos.com

OUARZAZATE
MOROCCO

اً شكر


