
Μαρόκο... Αυτοκρατορικές πόλεις
Μυριάδες χρώματα, αρώματα και μπαχάρια σας καλωσορίζουν στο Μαρόκο, όπου η

πλούσια Αφρικανική κουλτούρα συναντάει την πολύχρωμο Αραβικό πολιτισμό.

Α’ ΕΚΔΟΣΗ : 02/04/2021

Ταξιδέψτε στο Μαρόκο με τους ειδικούς…

Μαρόκο... Αυτοκρατορικές πόλεις. Μυριάδες χρώματα, αρώματα και μπαχάρια σας καλωσορίζουν στο Μαρόκο, όπου η πλούσια Αφρικανική
κουλτούρα συναντάει την πολύχρωμο Αραβικό πολιτισμό. Η άκρη της γης και ο Άτλαντας με τα μήλα των Εσπερίδων, που τα έκλεψε ο Ηρακλής, για
τους αρχαίους Έλληνες. Χώρα παραμυθένια, που σε συναρπάζει και σε στροβιλίζει σε μαγικούς ρυθμούς. Καζαμπλάνκα, μια πόλη-σελίδα στην
ιστορία του κινηματογράφου. Φεζ θρησκευτικό κέντρο, με το αρχαιότερο, σε συνεχή λειτουργία εδώ και 1.000 χρόνια, πανεπιστήμιο στον κόσμο.
Μαρακές, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, με την πλατεία των “θαυμάτων”. Ταγγέρη, η “πύλη” της Μεσογείου. Ο χιονοσκέπαστος Άτλαντας στη μέση
της Σαχάρας και λίγο πιο πέρα ο Ατλαντικός ωκεανός και η γαλήνια Μεσόγειος.

Από Αθήνα & Θεσσαλονίκη με πτήσεις της Turkish για Μαρακές

Αναχωρήσεις: Κάθε ΣΑΒ από 15/ΜΑΙΟΥ έως 25/ΣΕΠ, 8 ημέρες

με 990 € ΤΕΛΙΚΗ τιμή με φόρους



Αναχωρήσεις από Αθήνα & Θεσσαλονίκη
με πτήσεις Turkish για Μαρακές – Εγγυημένες αναχωρήσεις

Τιμές & Παροχές

Αναχωρήσεις: Κάθε ΣΑΒ από 15/ΜΑΙΟΥ έως 25/ΣΕΠ, 8 ημέρες

Ημερομηνίες αναχωρήσεων
Τελική Τιμή ανά άτομο σε

δίκλινο Επιβάρυνση μονόκλινου
15/MAΙ, 26/IOYN, 3,10,17,24,31/ΙΟΥΛ, 7,14,21,28/ΑΥΓ,
4,11/ΣΕΠ 990 € 220 €
22,29/ΜΑΙ, 18,25/ΣΕΠ 1.080 € 240 €

 Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 270€
 Επιβάρυνση αεροπορικού ναύλου +100€ για τις αναχωρήσεις: 15/ΜΑΙ, 24,31/ΙΟΥΛ, 7,14,21,28/ΑΥΓ
 Επιβάρυνση πτήσεων για αναχώρηση με την Turkish από Θεσσαλονίκη: +100€
 Για αναχωρήσεις από Λάρνακα, Ηράκλειο, λοιπά αεροδρόμια ζητήστε μας πληροφορίες
 Η εκδρομή πραγματοποιείτε και με πτήσεις από-προς Καζαμπλάνκα

Οι πτήσεις μας:

Αθήνα – Κωνσταντινούπολη 05.40-07.10 // Κωνσταντινούπολη - Μαρακές 11.30-14.55
Μαρακές - Κωνσταντινούπολη 15.55-22.55 // Κωνσταντινούπολη - Αθήνα 01.05-02.35

* Τοπικές ώρες – Το Μαρόκο βρίσκεται δύο (2) ώρες πίσω από την Ελλάδα, κατά τη θερινή περίοδο.
** Ρωτήστε μας για εναλλακτικές πτήσεις με άλλες αεροπορικές εταιρίες.
*** Για τις πτήσεις από Θεσσαλονίκη, σε κάποιες ημερομηνίες ενδέχεται να απαιτείται διανυκτέρευση στην Κωνσταντινούπολη, η οποία όμως παρέχετε δωρεάν
από την Turkish Airlines.

Η τιμή περιλαμβάνει:
 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση από και προς Αθήνα
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
 Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή ανά άτομο
 Διαμονή 7 διανυκτερεύσεων, όπως αναφέρεται παραπάνω
 Ημιδιατροφή καθημερινά
 Όλες τις μεταφορές και εκδρομές, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο minibus ή λεωφορείο
 Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
 Τοπικό αγγλόφωνο ξεναγό κατά τη διάρκεια της εκδρομής
 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα για οδηγό και ξεναγό
 Assistance για τη διενέργεια PCR TEST σε κλινική του Μαρόκου για την επιστροφή σας στην Ελλάδα.
 Το υγειονομικό πρωτόκολλο ενδέχεται να αλλάξει έως την ημερομηνία ταξιδιού, οπότε παρακαλούμε ζητήστε σχετικές

πληροφορίες από τους ταξιδιωτικούς μας συμβούλους.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ

Η τιμή δεν περιλαμβάνει:
 Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.)
 Όλα τα γεύματα, που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα
 Προαιρετικές/ προτεινόμενες δραστηριότητες ή εκδρομές

Γενικές πληροφορίες:
 Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ και ΤΕΛΙΚΕΣ
 Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή
 Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους παρακάτω όρους
 Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες
 Παραλαβή δωματίων: 15.00 & Παράδοση δωματίων: 11.00
 Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από

την πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου.
 Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη.
 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε

περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking)
 Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου
 Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου



 Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών
ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της
τελικής τιμής

Σημαντικές Σημειώσεις & ενέργειες για τον COVID-19:
 Διενέργεια Μοριακού PCR test καθώς χρειάζεται προς το παρόν ένα τεστ έως 72 ώρες πριν το ταξίδι για την είσοδό μας στο

Μαρόκο και ένα τεστ έως 72 ώρες πριν το ταξίδι για την επιστροφή μας στην Ελλάδα. (Το test στο Μαρόκο θα γίνει με τη
βοήθεια και την καθοδήγηση των συνεργατών μας στις καλύτερες τιμές). Απαραίτητη η συμπλήρωση της PASSENGER
LOCATOR FORM (PLF) https://travel.gov.gr/#/ για την έξοδο και είσοδο από και προς την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση
παρακολουθούμε στενά τα μέτρα και σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

 Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας για οποιοδήποτε λόγο μετά την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων, χάνεται το
ποσό της προκαταβολής καθώς έχουν εκδοθεί τα αεροπορικά σας εισιτήρια τα οποία δεν ακυρώνονται.

 Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής από το πρακτορείο μας λόγω ανωτέρας βίας όπως είναι ο covid-19 τότε σας δίνουμε
τη δυνατότητα δωρεάν αλλαγής των ημερομηνιών της εκδρομής ή έκδοση ισόποσου voucher με τα χρήματα τα οποία μας
έχετε πληρώσει με 18μηνη ισχύ για οποιοδήποτε προορισμό της Turkish Airlines.

 Ρωτήστε μας για την ειδική ασφαλιστική κάλυψη για τον COVID-19

Κρατήσεις & Πληρωμές:
 Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 35% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια των ταξιδιωτών και την

υπογραφή της ταξιδιωτικής σύμβασης. Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 25 ημέρες πριν την αναχώρηση.

Ταξιδιωτικά έγγραφα:
 Για το ταξίδι σας στο Μαρόκο χρειάζεστε διαβατήριο και δεν απαιτείται βίζα. Θα πρέπει το διαβατήριο σας να έχει

τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα. Όσοι ταξιδιώτες είναι αλλοδαποί και δεν είναι κάτοχοι Ελληνικού
διαβατηρίου, οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας για να πληροφορηθούν για τις διαδικασίες
έκδοσης βίζας. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος, που παρουσιαστεί με τα ταξιδιωτικά σας
έγγραφα την ημέρα της αναχώρησής σας από δική σας ευθύνη.

Το πρόγραμμα του ταξιδιού :

1η ημέρα : Πτήση για το Μαρακές
Ξεκινάμε το ταξίδι μας με πτήσεις για το Μαρακές. Άφιξη σε αυτή την μυστηριώδη πόλη και συνάντηση με τον τοπικό μας συνεργάτη.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο σας και ελεύθερο υπόλοιπο για μια πρώτη γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα : Μαρακές, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ
Πρωινό και αναχώρηση για την Καζαμπλάνκα, όπου θα συναντηθούμε με το υπόλοιπο γκρουπ και θα ξεναγηθούμε στην πόλη, όπου
θα δούμε μεταξύ άλλων την Πλατεία Μωχάμεντ του 5ου, την πλατεία των Ηνωμένων Εθνών, την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς, όπου θα
έχουμε χρόνο για καφέ, το τζαμί του Χασάν του Β΄ (εξωτερικά) και την πλούσια συνοικία Άνφα, με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα
γκολφ. Μετά τον απαραίτητο χρόνο για μεσημεριανό γεύμα εξ ιδίων, αναχωρούμε βόρεια για την διοικητική πρωτεύουσα του
βασιλείου του Μαρόκο, το Ραμπάτ. Κατά την περιήγησή μας, θα δούμε το Παλάτι του Βασιλιά Χασάν του 2ου και το Μαυσωλείο του
Μωχάμεντ του 5ου , που στον περίβολό του βλέπουμε κολώνες του παλιού τζαμιού της πόλης, που μπορούσε να χωρέσει 80.000
πιστούς. Θα θαυμάσουμε ακόμη τον Πύργο του Χασάν και την κάσμπα των Ουιντάιας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα
δωμάτια, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα : Ραμπάτ, Μεκνές, Φεζ
Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε για το Φεζ, με στάση στον αρχαιολογικό χώρο του Βολουμπίλις, με υπέροχα ρωμαϊκά ερείπια.
Ακολουθεί η ξενάγηση στο Μεκνές, γνωστό ως οι Μαροκινές Βερσαλλίες και πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα. Εκεί 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 την Μεδίνα με τα τείχη της πόλης. Άφιξη αργά το απόγευμα στη Φεζ και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο & διανυκτέρευση.

4η ημέρα : Φεζ
Πρόγευμα. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη σημαντικότερη, πολιτιστικά και πνευματικά, πόλη του Μαρόκο. Η Φεζ, φημίζεται
κυρίως για τα δαιδαλώδη στενά της Μεντίνα, έναν απίθανο λαβύρινθο από ατμοσφαιρικά σοκάκια, γεμάτα με ιστορικά κτίρια και
μνημεία. Η παλιά πόλη χρονολογείται από τον 9ο αιώνα και περιλαμβάνεται στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της Unesco. Αποτελεί την πρώτη μουσουλμανική Μεντίνα του αραβικού κόσμου με τα 9.202 σοκάκια και μια από τις
μεγαλύτερες του κόσμου. Εκεί θα γνωρίσουμε την κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ. Συνεχίζουμε να
δούμε εξωτερικά το παλάτι των Μερενιδών που είναι το πιο παλιό του Μαρόκου, εξωτερικά το τζαμί Καραουίν, που ήταν από τα
μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού κόσμου, το Μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς και τα ερείπια της νεκρόπολης των Μερενιδών.
Επιπλέον αν υπάρχει χρόνος, θα δούμε τα Βυρσοδεψία. Η υπόλοιπη μέρα είναι ελεύθερη. Δείπνο & διανυκτέρευση.



5η ημέρα : Φεζ, Μπενί Μελλάλ, Μαρακές
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για το κοσμοπολίτικο Μαρακές, διασχίζοντας την ορεινή περιοχή του Μέσου Άτλαντα. Κατά την
διαδρομή μας θα περάσουμε από τα Ιμουζέρ ντε Καντέ, Αζρού και Ιφράν, ένα κοσμοπολίτικο καταπράσινο θέρετρο. Θα σταματήσουμε
στο Μπενί Μελλάλ, μια μικρή αγροτική πόλη για να χαλαρώσουμε. Άφιξη στην πόλη των φοινικόδεντρων ή Κόκκινη Πόλη, όπως
ονομάζεται το Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο & διανυκτέρευση.

6η ημέρα : Μαρακές
Πρωινό. Ολόκληρη η ημέρα είναι αφιερωμένη στη δεύτερη παλαιότερη αυτοκρατορική πόλη της χώρας, γνωστή και ως «το
Μαργαριτάρι του Νότου». Μεταξύ άλλων θα δούμε εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, της δυναστείας των Αλμοραβιδών και σύμβολο
του Μαρακές, το παλάτι Ελ Μπαχία και τους κήπους Μενάρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για μεσημεριανό γεύμα. Το απόγευμα
θα επισκεφθούμε τα σουκ, τα σενά σοκάκια της αρχαίας αγοράς και την φημισμένη πλατεία Τζεμαά Ελ Φνα ή αλλιώς «Πλατεία των
Θαυμάτων». Η Τζεμαά Ελ Φνα αποτελεί το κοινωνικό κέντρο 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. Δείπνο εξ ιδίων και
διανυκτέρευση.
Προαιρετικά: Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε δείπνο στο Diffa Fantasia, όπου θα απολαύσετε θέαμα με καμήλες και άλογα,
φολκλορικό σόου και χορούς της κοιλιάς, στο διάσημο εστιατόριο “Chez Ali”

7η ημέρα : Μαρακές, κοιλάδα Ουρίκα
Πρόγευμα και ακολουθεί εκδρομή μισής ημέρας στην κοιλάδα Ουρίκα, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Άτλας και πήρε το
όνομα της από τον ποταμό Ουρίκα, που την διαπερνά. Βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το Μαρακές, και είναι πλούσια σε
πανίδα και χλωρίδα. Από τα τέλη μάλιστα του 19ου αιώνα έχουν καταγραφεί μια σειρά από ενδιαφέροντα και σπάνια είδη φυτών (π.χ.
το Fraxinus Dimorpha κ.α.). Επίσης, εδώ ζει ένα σπάνιο είδος πιθήκου με την ονομασία Macaca Sylvanus, ο οποίος θεωρείται ως ένα
από τα γνωστότερα είδη του Παλαιού Κόσμου, που δεν έχουν εξαφανιστεί ακόμη. Τέλος, η περιοχή κατοικείται από Βερβέρους, που
ζουν ακόμη με παραδοσιακό τρόπο και από τη γη. Η συγκεκριμένη κοιλάδα θεωρείται δημοφιλής προορισμός, λόγω των πολλών
καταρρακτών και παρά την μικρή απόσταση που την χωρίζει από την κοσμοπολίτικη πόλη, παραμένει παρθένα και αναλλοίωτη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα είναι ελεύθερο για να εξερευνήσετε μόνοι σας τις άγνωστες γωνιές του Μαρακές.
Δείπνο & διανυκτέρευση.

8η ημέρα : Μαρακές, πτήση επιστροφής
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για μία τελευταίο βόλτα στην ''κόκκινη πόλη'' (εφόσον το επιτρέπει η πτήση μας). Στη συνέχεια θα
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο του Μαρακές για την πτήση της επιστροφής.

Σημειώσεις: Η εκδρομή πραγματοποιείτε και με πτήσεις από-προς Καζαμπλάνκα.


