
 
   

 

ΜΑΡΟΚΟ 
 
Ημέρα 1η: Αθήνα – Καζαμπλάνκα 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Καζαμπλάνκα, την μεγαλύτερη πόλη του 
Μαρόκου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

 

Ημέρα 2η: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ – Ταγγέρη 

Μετά το πρωινό, θα περιηγηθούμε στην πόλη και θα επωφεληθούμε, να φωτογραφήσουμε από τον περίβολο 
το Μεγάλο Τεμένος, θα περπατήσουμε κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου Μωχάμεντ Ε’ με τα κτίσματα Αρ 
Ντεκω από την εποχή της γαλλικής διοίκησης. Θα εξερευνήσουμε την περιοχή Χαμπούς και τη Νέα Μεδίνα. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Ραμπάτ, διοικητική πρωτεύουσα της χώρας. Στην περιήγησή μας θα 
επισκεφθούμε την πλατεία των Ανακτόρων και την οχυρωμένη κάσμπα Ουντάϊα. Θα διατρέξουμε τα τείχη των 
Αλμοαδών και θα σταθούμε για φωτογραφίες στο Κάστρο Νεκρόπολη της βασιλικής δυναστείας των 
Μερινιδών. Παλιά άντρο πειρατών, σήμερα η Ραμπάτ είναι μια πόλη σύγχρονη και κομψή που έχει να 
επιδείξει εντυπωσιακά μνημεία και κτίρια όπως το Βασιλικό Ανάκτορο, το Μαυσωλείο του Μωχάμεντ του Ε’ 
και το αρχιτεκτονικό αριστούργημα, τον επονομαζόμενο «πύργο του Χασάν. Αργότερα θα αναχωρήσουμε για 
την ξακουστή Ταγγέρη. Θα δούμε από το ύψωμα τα τρομερά στενά του Γιβραλτάρ και θα κατηφορίσουμε στην 
νέα πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 3η:Ταγγέρη - Σεφσαουέν - Μεκνές - Φεζ 

Ένας άλλος κόσμος αποκαλύπτεται σήμερα το πρωί, καθώς θα εξερευνήσουμε την «Γαλάζια κόρη της 
Ανδαλουσίας». Πρόκειται για το αριστουργηματικό Σεφσαουέν, που ζει μακριά από τις τουριστικές εισβολές 
του Νότου διατηρώντας ακόμη έναν αμόλυντο και αβίαστο χαρακτήρα. Θα συνεχίσουμε για την κοντινή 
Μεκνές, την εντυπωσιακή πρωτεύουσα του Σουλτάνου Ισμαήλ. Θα θαυμάσουμε από τον αντικρινό λόφο τα 
τείχη και τις οχυρώσεις που περικλείουν την πόλη, ενώ εισχωρώντας στο εσωτερικό της παλιάς πόλης, θα 
επισκεφθούμε την Πύλη Ελ Μανσούρ και το Μαυσωλείο του Μουλάι Ισμαήλ. Το απόγευμα καταλήγουμε στη 
Φες. Δείπνο και διανυκτέρευση. (Σας συμβουλεύουμε να αποφύγετε το μέτριο φολκλορικό πρόγραμμα που 

προσφέρεται στην πόλη). Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 4η: Φεζ 

Το πρωί από το ύψωμα των τάφων των Μερινιδών θα εξοικειωθούμε με την κοιλάδα που βρίσκεται χτισμένη η 
Φεζ και θα εντοπίσουμε τα μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα στην πυκνοδομημένη πόλη. Θα ξεκινήσουμε 
την περιήγησή μας από τις απαστράπτουσες πύλες των Βασιλικών Ανακτόρων που βρίσκονται δίπλα από την 
μεντίνα της «νεότερης» Φεζ ελ Τζντίντα. Στη συνέχεια θα περάσουμε από τις παλιές πύλες Μπαμπ 
Μπουτζλούντ για να διεισδύσουμε στον λαβύρινθο της Φεζ ελ Μπαλί.  



 

Εδώ θα δούμε τις κορανικές σχολές Καραουίν και Αταρίν, το συντριβάνι Νετζαρίν, το τζαμί των Σενεγαλέζων 
κ.ά. Θα επισκεφθούμε τα γραφικά βαφεία και θα παρατηρήσουμε από ειδική εξέδρα τις δραστηριότητες στα 
περιβόητα βυρσοδεψεία της Φεζ. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για να χαθείτε στον λαβύρινθο των σουκ της 

παλιάς πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 5η: Φεζ - Ερφούντ 

Από σήμερα αλλάζουμε σκηνικό και κατευθυνόμαστε στον κόσμο του ρομαντικού Μαρόκου με τις οάσεις, τα 
φαράγγια και τις κάσμπες. Πρώτα όμως θα σταθούμε στο Ιφράν στις πλαγιές του Μέσου Άτλαντα. Στη 
συνέχεια θα περάσουμε από την περιοχή των Κέδρων του Αζρού και θα περπατήσουμε ανάμεσα στα 
αιωνόβια δένδρα. Από εδώ αρχίζει η συνεχής κάθοδος στη Σαχάρα! Θα διασχίσουμε τον Υψηλό Άτλαντα και 
θα μείνουμε εμβρόντητοι από το απρόσμενο θέαμα του φαραγγιού Ζιζ που βρίσκεται μέσα σε ένα από τα πιο 

ακαταμάχητα φοινικοδάση του Σαχέλ. Καταλήγουμε στο Ερφούντ. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 6η: Ερφούντ - Φαράγγι Τόντρα - Ουαρζαζάτ 

Αφήνοντας για τους αδαείς τις τουριστικές παγίδες του «τσίρκου» του μοναδικού αμμόλοφου της Μερζούγκα 
που είναι «πατείς με πατώ σε» με χιλιάδες τετρακίνητα μηχανάκια και… αμήχανες γκαμήλες, περνάμε από τις 
πόλεις των Βέρβερων στο Τινγκίρ κατευθυνόμαστε στο φαράγγι της Τόντρα, που φαίνεται σαν να συνθλίβει το 
τοπίο μέσα στους γιγάντιους βράχους του. Μετά την εξερεύνηση και τις φωτογραφικές στάσεις συνεχίζουμε 
κατά μήκος των Οάσεων για τον λεγόμενο «Δρόμο με τις 1.000 Κάσμπες»! Οι περισσότερες στέκουν σήμερα 
ερειπωμένες. Όμως στην όαση της Σκούρα θα περπατήσουμε μέσα από το φοινικόδασος για να 
φωτογραφίσουμε την διάσημη κάσμπα Αμεριντίλ που μέχρι πρόσφατα απεικονίζονταν στα χαρτονομίσματα 
της χώρας και θα σταματήσουμε για μια φωτογραφία στην στιβαρή Κάσμπα Ταουρίτ των πανίσχυρων 
Πασάδων Γκλάουι. Καταλήγουμε στην Ουαρζαζάτ για δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 7η: Ουαρζαζάτ - Αΐτ Μπεν Χαντού - Μαρακές 

Το πρωί μας περιμένει το υπερθέαμα που λέγεται Κσαρ Αΐτ Μπεν Χαντού, ένα μοναδικό οχυρωμένο χωριό 
κτισμένο από λάσπη που βρίσκεται στον κατάλογο της UNESCO. Πολλές γνωστές ταινίες του Χόλυγουντ 
γυρίστηκαν στην τοποθεσία που σήμερα αναστηλώνεται ταχύτατα. Το απόγευμα καταλήγουμε στην αυλή των 
θαυμάτων και πιο εξωτική πόλη του Μαρόκου, το διάσημο Μαρακές. Προλαβαίνετε μια πρώτη επίσκεψη στην 

κεντρική πλατεία. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 8η: Μαρακές 

Η σημερινή μας ξενάγηση στην αυτοκρατορική πόλη αρχίζει με το γύρο των οχυρώσεων. Στη συνέχεια θα 
πάμε στο τέμενος Κουτούμπια με τον εντυπωσιακό μιναρέ, στους Τάφους των Σααδιτών, στα ανάκτορα 
Μπαχία, στην πλατεία Τζεμάα ελ Φνα και στα σουκ της Μεδίνας. Το μεσημέρι μπορείτε να δοκιμάσετε μισούι, 
το παραδοσιακό ψητό των Βερβέρων που το βγάζουν από τα έγκατα …της γης, όπου το αφήνουν να 
αργοψήνεται σε γιγάντιους υπόγειους φούρνους. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στον λαβύρινθο και στον 
εξωτισμό των σουκ. Για το βράδυ, σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε σε σκηνές Βερβέρων το υπερθέαμα 

«Φαντάσια» που συνοδεύεται με νοστιμιές από την μαροκινή κουζίνα. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

 



 

 

Ημέρα 9η: Μαρακές - Εσαουίρα - Ελ Τζεντίντα 

Ο δρόμος που θα διασχίσουμε σήμερα θα μας φέρει στο ψαρολίμανο της Εσαουίρας, μια από τις τρεις 
ωραιότερες πόλεις του Μαρόκου. Η Εσαουίρα απλώνεται πάνω σε μια στενόμακρη χερσόνησο και 
προστατεύεται από τις Πορφυρένιες Νησίδες, ενώ την περιβάλουν ψηλά πέτρινα τείχη. Το μεσημέρι μπορείτε 
να γευθείτε φρέσκο και φτηνό ψάρι στους πάγκους κάτω από τις ομπρέλες του παλιού λιμανιού, που θα το 
ψήσουν μπροστά σας οι ψαράδες. Συνεχίζουμε για την όμορφη Ελ Τζεντίντα στον Ατλαντικό ωκεανό που 
οχυρώθηκε από τους Πορτογάλους τον καιρό των Ανακαλύψεων και θα περπατήσουμε στα τείχη της. Δείπνο 

και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 10η: Ελ Τζεντίντα - Καζαμπλάνκα - Αθήνα 

Μετά το πρωινό, γεμάτοι πλούσιες εντυπώσεις από τη χώρα του Μαρόκου και έχοντας κλείσει το οδοιπορικό 
μας, θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα για την απευθείας πτήση επιστροφής. Άφιξη στην 
Ελλάδα αργά το απόγευμα. 

 
 
 
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι 
 
 
Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Απευθείας πτήσεις με Royal Air Maroc: Αθήνα / 
Καζαμπλάνκα / Αθήνα. 

 Διαμονή: Ξενοδοχεία 5* & 4*. 
 Γεύματα: Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνα καθημερινά εκτός της 1ης ημέρας). 
 Μεταφορές: Όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
 Ξεναγήσεις και εκδρομές: Όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
 Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία): Στους επισκεπτόμενους χώρους. 
 Φιλοδωρήματα. 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 Φ.Π.Α. 
 Αντιπρόσωπο/Συνοδό: Έμπειρο ελληνόφωνο αρχηγό – συνοδό στον τόπο προορισμού. 
 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες. 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

 Ποτά/αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων/δείπνων. 
 Αχθοφορικά. 
 Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€. 
 Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 

. 
Πτήσεις : 
Αθήνα – Καζαμπλάνκα 19.05 21.30 
Καζαμπλάνκα – Αθήνα 12.00 18.05 

 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΦΟΡΟΙ 

24/12/2019 990 € 1310€ 490 € 


