
    Πολύχρωμο Μαρόκο                       

9 ΜΕΡΕΣ 
 

Αναχωρήσεις:  

20/6, 18/7 και 8/8, 15/8, 19/9, 17/10 

Με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

20/6, 18/7, 8/8, 15/8, 
19/9, 17/10 

ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΘΗΝΑ AEGEAN A3 7907 15:45 -17:30 

20/6, 18/7, 8/8, 15/8, 
19/9, 17/10 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ AEGEAN A3 736 22:00 -00:20+ 

28/6, 26/7, 16/8, 
23/8, 27/9, 25/10 

ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΑΘΗΝΑ AEGEAN A3 737 01:05- 07:15 

28/6, 26/7, 16/8, 
23/8, 27/9, 25/10 

ΑΘΗΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑ AEGEAN A3 7902 08:10 - 09:50 

  

Πρόγραμμα 
  
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ-ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση για την Καζαμπλάνκα, την κινηματογραφική πόλη του 
Μαρόκου. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

   
2η μέρα: ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 
Πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και χαλάρωση στη μοντέρνα αυτή μεγαλούπολη. Νωρίς το απόγευμα 
ξεκινάει η περιήγηση μας στην Καζαμπλάνκα, την επιχειρηματική πρωτεύουσα του Μαρόκο. Θα θαυμάσουμε το τζαμί 
του βασιλιά Χασάν ΙΙ’, την πλατεία Mοχάμεντ V, ενώ ακολούθως θα γνωρίσουμε την κεντρική αγορά της Καζαμπλάνκα, 
την περίφημη πλούσια συνοικία Άνφα με τα ωραία λουλουδιασμένα κτίρια αλλά και την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς με 
θέα τον Ατλαντικό Ωκεανό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

  
 
3η μέρα: ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-ΡΑΜΠΑΤ-ΜΕΚΝΕΣ-ΦΕΖ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Ραμπάτ την άσπρη αυτοκρατορική πόλη που στα αραβικά σημαίνει «καταφύγιο». 
Μεταξύ άλλων θα δούμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν ΙΙ’, το υπέροχο Μαυσωλείο του Μοχάμεντ V, τη Μεδίνα και την 
Κάσμπαx της Ουντάγια, σήμα κατατεθέν της Ραμπάτ και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο. Ένας 
παραδοσιακός οικισμός, φρούριο – μια πόλη μέσα στην πόλη που ανεγέρθηκε τον 12ο αιώνα από τη δυναστεία των 
Αλμοχάντ. Συνεχίζουμε με τελικό προορισμό την πόλη Φες. Πρώτη στάση η επίσκεψη στα Ρωμαϊκά ερείπια της 
Volubilis. Συνεχίζουμε με την πόλη Μεκνές γνωστή ως «Μαροκινές Βερσαλλίες» η οποία ιδρύθηκε στα τέλη του 17ου 
αιώνα από τον Ισμαήλ Ιμπν Σαρίφ. Θα δούμε την πιο διατηρημένη πύλη του Μαρόκο το Μπαμπ Μανσούρ, το Χαρί 
Σουάνι και την παλιά Μεδίνα. Άφιξη στη πόλη Φεζ που έχει ανακηρυχθεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
Ουνέσκο. Άφιξη στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

  

  
 
4η μέρα: ΦΕΖ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Πρόγευμα. Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην ατμοσφαιρική πόλη Φεζ, την αρχαιότερη πολιτιστική και 
πνευματική πόλη της χώρας. Αν εξαιρέσει κανείς πως γύρω από το ιστορικό κέντρο έχει απλωθεί μια σύγχρονη πόλη, 
η Φεζ συνεχίζει να είναι η καρδιά του Μαρόκου, το πολιτιστικό και θρησκευτικό του κέντρο. Ξεκινάμε τη περιήγηση μας 
με επίσκεψη στη μοναδική και πολύχρωμη Μεδίνα της Φεζ, τη μόνη αστική περιοχή σε όλο τον κόσμο χωρίς αυτοκίνητα, 
το Τέμενος Καραουίν και στο περίφημο σιντριβάνι Νετζαρίν. Στη συνέχεια με επίσκεψη μέσω της παλιάς Μεδίνας, θα 
δούμε διαφορετικούς τεχνίτες που εξακολουθούν να εργάζονται μέχρι σήμερα με βάση την αρχαία ανατολίτικη 
παράδοση. Στη Φεζ µπορείτε επίσης να αγοράσετε τα πάντα µε παζάρι. Από τσάι µέχρι µπαµπούς (τις παραδοσιακές 
πολύχρωµες παντόφλες), ασηµικά, πετρώµατα και πολύτιµους λίθους, χειροποίητα χαλιά και φυσικά δερµάτινα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
5η μέρα: ΦΕΖ – ΜΠΕΝΙ ΜΕΛΑΛ - ΜΑΡΑΚΕΣ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την αυτοκρατορική πόλη του Μαρακές. Θα διασχίσουμε την οροσειρά του Άτλαντα 
και περνώντας μέσα από το Ιμουζέρ Ντου Καντέρ και Ιφράνε, ένα εντυπωσιακό χιονοδρομικό κέντρο στην καρδιά ενός 
υπέροχου δάσους από κέδρα θα κάνουμε στάση στο Μπένι Μελάλ για λίγες στιγμές χαλάρωσης. Χρόνος ελεύθερος 
για φαγητό (προαιρετικό). Συνεχίζουμε το ταξίδι μας και σταδιακά αντικρίζουμε την κόκκινη γη του Μαρόκο, που έρχεται 
σε αντίθεση με τον μπλε ουρανό και τους αιωνόβιους φοίνικες. Καλώς ήρθατε στη θεσπέσια πόλη τους Μαρακές. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
6η μέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Πρόγευμα. Το Μαρακές βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι σημαντικών εμπορικών δρόμων. Αν το γαλαζοπράσινο είναι το 
χρώμα της Φεζ, το κόκκινο είναι το χρώμα του Μαρακές, η αυτοκρατορική πόλη του Μαρόκο γνωστή ως «Μαργαριτάρι 
του Νότου» καθώς και «κόκκινη πόλη». Στη ξενάγηση μας μεταξύ άλλων θα δούμε τους τάφους του Σαάδικου, την 



Κουτουμπία, το Παλάτι Μπαχία και τους κήπους Μενάρα. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό (προαιρετικό). Το απόγευμα 
θα επισκεφθούμε τους στενά δρομάκια του Μαρακές που περιστρέφονται γύρω από την πολυσύχναστη κεντρική 
πλατεία Τζεμάα Ελ Φνα ή αλλιώς την πλατεία των θαυμάτων, με τους πολυάριθμους μικροπωλητές, γητευτές φιδιών, 
ζογκλέρ, ακροβάτες, μουσικούς και τόσους άλλους διασκεδαστές που θα σας καταπλήξουν. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
7η μέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΟΥΡΙΚΑ 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για μία εκδρομή 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. Η περιοχή κατοικείται από Βερβέρους, που ζουν ακόμη με 
παραδοσιακό τρόπο. Η συγκεκριμένη κοιλάδα θεωρείται δημοφιλής προορισμός, λόγω των πολλών καταρρακτών και 
παρά τη μικρή απόσταση που την χωρίζει από το κοσμοπολίτικο Μαρακές, παραμένει παρθένα και αναλλοίωτη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το απόγευμα ελεύθερο για να εξερευνήσετε τις άγνωστες γωνιές του Μαρακές. Για το 
βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικό δείπνο Diffa Fantasia στο διάσημο εστιατόριο «Chez Ali», που σερβίρετε κάτω 
από τις σκηνές caidal με υπέροχο φολκλορικό πρόγραμμα. Διανυκτέρευση.  
8η μέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ-ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για να χαλαρώσετε στην πισίνα του ξενοδοχείου και να απολαύσετε το Μαροκινό ήλιο. 
Δείπνο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής φορτωμένοι 
με καταπληκτικές εικόνες από μια παραμυθένια χώρα με εντυπωσιακά χρώματα, μυρωδάτες αγορές μπαχαρικών, 

υπαίθρια παζάρια και παλάτια με πανέμορφους κήπους.  
 

 

Τιμοκατάλογος(Οι τιμές είναι ανά άτομο) 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

20/6 €1375 €1735 €1375 €1345 

18/7,19/9,17/10 €1445 €1855 €1445 €1415 

8/8,15/8 €1495 €1895 €1495 €1465 
 

 

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Καζαμπλάνκα – Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

• Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

• Διαμονή για 2 βράδια στην Καζαμπλάνκα σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 5*. 

• Διαμονή για 2 βράδια στη Φεζ σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 5*. 

• Διαμονή για 3 βράδια στο Μαρακές σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 5*. 

• Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 

• Έξι (6) δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.  

• Έμπειρος τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός. 

• Εμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας.  

• Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας.  

• Φ.Π.Α. 

  
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 

• Ποτά στα φαγητά. 

• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 

• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 

Σημαντικές Πληροφορίες 
• Για την έκδοση της βίζας απαιτούνται: €35 το άτομο, 1 φωτογραφία και το διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον 6 

μήνες από την ημερομηνία εισόδου στη χώρα. Πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία μας τουλάχιστον 25 
μέρες πριν την αναχώρηση. 

 
 
 
 
 
 
 



Όροι και Πολιτική Ακύρωσης 
• Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση ποσού 50 Ευρώ για λειτουργικά 

έξοδα. 

• Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του 
ταξιδιού. 

• Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του 
ταξιδιού. 

• Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του 
ταξιδιού. 

• Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show), παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδιού. 

• Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς 
εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης 
της ακύρωσης 

 

 


