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     ΜΑΡΟΚΟ 
               19-28/03/2020 

                       10 ημέρες/ 9 νύχτες 
 

                         ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ (1)‐ ΦΕΖ (2) – ΕΡΦΟΥΝΤ (1) – ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ (2) ‐ ΜΑΡΑΚΕΣ (3) 

 
Ημέρα 1η ΑΘΗΝΑ – ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Καζαμπλάνκα με την Royal Air Maroc. Άφιξη, συνάντηση με 
τον ξεναγό μας και αναχωρούμε για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση, Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 2η ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ‐ ΡΑΜΠΑΤ‐ ΜΕΚΝΕΣ ‐ ΦΕΖ 

Πρόγευμα και και ξεκινάμε για την ξενάγηση της Καζαμπλάνκα. Θα επισκεφθούμε την Κεντρική αγορά, την 
Πλατεία Μωχάμεντ του 5ου, την πλατεία των Ηνωμένων Εθνών και το τζαμί του Χασάν του Β΄ (εξωτερικά). 
Ακολούθως αναχώρηση για το Ραμπάτ, που απέχει 95 χιλιόμετρα. Θα επισκεφθούμε το Μαυσωλείο του 
Μωχάμεντ του 5ου και την κάσμπα Ουιντάια. Μετά από 140 χλμ, φτάνουμε στην πρώην αυτοκρατορική 
πρωτεύουσα Μεκνές, όπου θα κάνουμε στάση στην ιστορική πλατεία Λα Χεντίμ, γνωστή και ως «πλατεία της 
καταστροφής». Θα γνωρίσουμε εξωτερικά, το παλάτι του Μουλάι Ισμαήλ, με την μεγαλόπρεπη πύλη Μπάμπ 
Ελ Μανσούρ και τα τείχη της πόλης. Λίγος ελεύθερος χρόνος. Μετά από 65 χλμ άφιξη στη Φεζ και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο & διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 3η ΦΕΖ 

Πρόγευμα. Η σημερινή ξενάγηση στην ιερή αυτή πόλη, περιλαμβάνει την πρώτη μουσουλμανική Μεντίνα του 
αραβικού κόσμου με τα 9.202 σοκάκια, μια από τις μεγαλύτερες του κόσμουκαι τα σούκς. Εκεί θα 
γνωρίσουμετην κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία Μλάχ. Συνεχίζουμε να δούμε μεταξύ 
άλλων το παλάτι των Μερενιδών που είναι το πιο παλιό του Μαρόκου και το τζαμί Καραουίν, που ήταν από τα 
μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού κόσμου. Επιπλέον θα δούμε τα Βυρσοδεψία με τις παραδοσιακές 
τεχνικές βαφής του δέρματος. Η υπόλοιπη μέρα είναι ελεύθερη. Δείπνο & διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 4η ΦΕΖ – ΙΦΡΑΝ ‐ ΕΡΦΟΥΝΤ 

Αφήνοντας την Φεζ και αφού περιδιαβούμε τα χωριά του μέσου Άτλαντα, όπως το Ιφράν, το Μιντέλτ και την 
Ερασιντία, θα καταλήξουμε στην Ερφούντ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 5η ΕΡΦΟΥΝΤ & εκδρομή στη Μερζούγκα με jeep 4x4‐ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΝΤΡΑ – ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ 

Αφύπνιση νωρίς το πρωί για να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία! Με ειδικά διαμορφωμένα jeep 4x4, θα 
αναχωρήσουμε για τους αμμόλοφους της Μερζούγκα όπου θα απολαύσουμε την ανατολή του ηλίου. 
Ακολούθως θα αφήσουμε την Ερφούντ και θα διασχίσουμε εντυπωσιακές οάσεις όπου θα περάσουμε από την 
Τινεχρίρ, την «πόλη με τις χίλιες κάσμπες»,για να καταλήξουμε στην Ουαρζαζάτ, την «ήσυχη πόλη», η οποία 
αποτελούσε παλιά οχυρό των Γάλλων Λεγεωνάριων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 6η ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ  

Πρόγευμα και ξενάγηση στην Ουαρζαζάτ. Η πόλη είναι το προπύργιο της ερήμου και διαθέτει δύο από τις 
ομορφότερες κάσμπες του Μαρόκου τις οποίες θα επισκεφθούμε. Η κάσμπα Ταουρίτ, πρώην τόπος κατοικίας 
του Πασά Γκλάουι, με τους πύργους που υψώνονται από τα παραδοσιακά σπίτια, θα σας συναρπάσει. Η 
δεύτερη κάσμπα, η Αϊτ Μπενχάντου απέχει 30 χλμ από την Ουαρζαζάτ και είναι πραγματικά μοναδική. Έχει 
ανακυρηχθεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιστροφή στην Ουαρζαζατ. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 7η ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ ‐ ΜΑΡΑΚΕΣ 

Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Μαρακές. Θα διασχισουμε τον μεγάλο Άτλαντα, την οροσειρά 
που κόβει τη χώρα στα δύο, θα σταματήσουμε σε έναν συνεταιρισμό παραγωγής προϊόντων από Αργκάν και 
στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε στις πεδιάδες της πλευράς του Ατλαντικού για να φτάσουμε στο μαγευτικό 
Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο & διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 8η ΜΑΡΑΚΕΣ  

Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές.Μεταξύ των άλλων θα δούμε το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του 
Μαρακές και το παλάτι Ελ Μπαχία. Συνεχίζουμε με την φημισμένη πλατεία Τζεμαά Ελ Φνα ή αλλιώς «Πλατεία 
των Θαυμάτων». Η Τζεμαά Ελ Φνα είναι σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα 
μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι – εστιατόρια, οι γητευτές φιδιών,οι 
παραμυθάδες, οι μάγισσες, σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις πιο 
απίθανες γωνίες των σουκς. Θα επισκεφθούμε επίσης τους πανέμορφους κήπους του Μαζορέλ, ιδιοκτησία του 
Υves Saint Laurent και τέλος την Μεντράσα και την κούμπα του Μπεν Γιούσεφ, που είναι το αρχαιότερο 
μνημείο των Αλμοραβιδών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 9η ΜΑΡΑΚΕΣ  

Πρωινό και ημέρα ελέυθερη για να εξερευνήσετε μόνοι σας τις άγνωστες γωνιές του Μαρακές και να 
ευχαριστηθείτε όπως εσείς θέλετε την τελευταία ημέρα στο Μαρόκο. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο μας & 
διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 10η ΜΑΡΑΚΕΣ ‐ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ – ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής μας για την 
Αθήνα. Μετά την άφιξη μας, άμεση αναχώρηση για την Πάτρα. 
 

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο € 1.180 

                       Επιβάρυνση Μονόκλινου € 350 
Περιλαμβάνονται : 

• Αεροπορικά εισιτήρια της Royal Air Maroc με επιστροφή 
• ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 
• 9 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία  5* &  4*, με Πρωινό  
• 9 Δείπνα  
• Ξεναγήσεις/εκδρομές όπως αναφέρονται ανωτέρω 
• Αρχηγός/Συνοδός του γραφείου μας από την Πάτρα 
• Είσοδοι σε μουσεία/μνημεία 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
• Φιλοδωρήματα 

 

Δεν περιλαμβάνονται : 

• Ποτά και αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων  
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 

Δηλώσεις συμμετοχής  το αργότερο μέχρι 31/01/2020  με προκαταβολή €400 

Σημειώσεις : 

• Η ροή των ξεναγήσεων και του προγράμματος είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί καμία 
υπηρεσία. 

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε, υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης της διανυκτέρευσης στο ξενοδοχείο στην 
Ερφούντ με διανυκτέρευση σε κατασκήνωση (Dessert Camp) στους αμμόλοφους της Ερήμου Σαχάρα 
(Μερζούγκα). Πληροφορηθείτε για λεπτομέρειες από το γραφείο μας.  

• Τα Ξενοδοχεία στο Μαρόκο δεν ανταποκρίνονται πάντα στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η εμπειρία μας στον 
συγκεκριμένο προορισμό, μας βοηθάει να επιλέξουμε τις καλύτερες λύσεις διαμονής για τους πελάτες μας!  
 

ΠΤΗΣΕΙΣ ROYAL AIR MAROC: 

 

 ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ  ΗΜ/ΝΙΑ  ΑΠΟ  ΣΕ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΑΦΙΞΗ  

1  ΑΤ915 19/03/2020 ΑΘΗΝΑ  ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 18.15 21.35 

2 ΑΤ914 28/03/2020 ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΑΘΗΝΑ 12.15 17.15 


