
 

Πλήρης Γύρος Μαρόκου | MO1 | Οκτ.22 

8/9 Μέρες 

Κάθε Πέμπτη (Οκτώβριος 22) & 23/10 

Αραβικές Χώρες - Ομαδικά Ταξίδια 

45 Χρόνια Ειδικοί στο Μαρόκο ! 

 

Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Μεκνές, Φεζ, Μπενί Μπελλάλ, Μαρακές & Οάσεις Δυτικής 

Σαχάρα... 

Πόλεις ενός κόσμου και ενός πολιτισμού ξεχωριστού. Πόλεις που εντυπωσιάζουν από την 

πρώτη κιόλας στιγμή, με τη μεγαλοπρέπεια και το ιδαίτερο τοπικό τους χρώμα. Πόλεις που 

σας προσκαλούν να τις γνωρίσετε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.  

Το Μαγκρέμπ, όπως λέγεται στα αραβικά το Μαρόκο, προσφέρει απλόχερα στον ταξιδιώτη 

την έρημο και τα καταπράσινα τοπία, τις πανέμορφες παραλίες του Ατλαντικού και της 

Μεσογείου, τις χιονισμένες κορυφές του Άτλαντα, τις εκπληκτικές μεσαιωνικές πολιτείες 

των Μαυριτανών καθώς και τα αρχαία Φοινικικά και Ρωμαικά ερείπια, τα θρυλικά κάστρα 

των λεγεωναρίων και τις απέραντες οάσεις στα βάθη της ερήμου. Προσφέρει ακόμη 

ξενοδοχεία με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, διασκέδαση, καλό φαγητό και βέβαια 

φανταστικές αγορές. Διαλέγοντας ένα από τα προτεινόμενα προγράμματα η εκδρομή θα σας 

μείνει αλησμόνητη, γιατί το Γραφείο μας γνωρίζει τα μυστικά για καλοσχεδιασμένα 

προγράμματα. 

Σας προτείνουμε ιδέες και για μεμονωμένα ταξίδι. Μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί το 

πρόγραμμα που εσείς επιθυμείτε, διατηρώντας τα πλεονεκτήματα των τιμών γκρουπ. 

Μια εκδρομή στο Μαρόκο είναι ένα πραγματικό όνειρο! 

 

Εμπιστευτείτε το σε εμάς, τους Ειδικούς στα καλά ταξίδια...! 

Δώρο!!! η εκδρομή στην έρημο Μερζούγκα 

Δώρο!!! φολκλορική βραδυά με ποτό στο Μαρακές 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 

1η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ–ΜΑΡΑΚΕΣ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μαρακές μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Μετά την 

άφιξή μας και την παραλαβή των αποσκευών μας θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. 

Τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 

 



2η ΜΕΡΑ: ΜΑΡΑΚΕΣ & Δώρο φολκλορικό Show με ποτό στο παγκοσμίως 

γνωστό ChezAli! 
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές, που είναι γνωστό και ως “Κόκκινη Πόλη”. 

Θα ξεκινήσουμε από το Τζαμί της Κουτούμπια, το οποίο βλεπουμε εξωτερικά μιας και δεν 

επιτρέπεται η επίσκεψη στους μη μουσουλμάνους. Ο μιναρές του τζαμιού αποτελεί το 

σύμβολο του Μαρακές. Θα συνεχίσουμε με το παλάτι Ελ Μπαχία, δηλαδή το παλάτι της 

ευνοούμενης, που έχει κτιστεί προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Συνεχίζουμε με την φημισμένη 

πλατεία Τζεμαά Ελ Φνα ή αλλιώς «Πλατεία των Θαυμάτων». Σύμφωνα με την ΟΥΝΕΣΚΟ η 

πλατεία αποτελεί αριστούργημα προφορικής και ανέπαφης παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι 

σύμβολο του Μαρακές, και είναι εκεί όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα 

μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι – εστιατόρια, οι 

γητευτές φιδιών, οι παραμυθάδες και 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,  ένα είδος παράδεισου σε μινιατούρα που σήμερα 

αποτελούν ιδιοκτησία του Υves Saint Laurent. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Για 

το βράδυ, θα παρακολουθήσουμε το φολκλορικό show FANTASIA.Διανυκτέρευση. 

 
3η ΜΕΡΑ: ΜΑΡΑΚΕΣ – ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ (210 χλμ.) – ΣΚΟΥΡΑ - 

ΜΠΟΥΛΜΑΝ - ΕΛ ΚΕΛΑΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΤΑΝΤΕΣ (420 χλμ.) 
Πρωινό και αφήνουμε το  κοσμοπολίτικο Μαρακές μέσω του Μεγάλου Άτλαντα και 

αναχωρούμε για την Πύλη της Ερήμου, την Ουαρζαζάτ, η οποία αποτελούσε παλιά οχυρό 

των Γάλλων Λεγεωνάριων. πόλη είναι το προπύργιο της ερήμου και διαθέτει δύο από τις 

ομορφότερες κάσμπες του Μαρόκου τις οποίες  και θα επισκεφθούμε. Η κάσμπα Ταουρίτ 

(επίσκεψη εξωτερικά), πρώην τόπος κατοικίας του Πασά Γκλάουι, ο οποίος απέκτησε 

μεγάλο πλούτο από την συνεργασία του με τους Γάλλους.  Η δεύτερη κάσμπα, η Άϊτ 

Μπενχάντου απέχει 30 χλμ από την Ουαρζαζάτ και είναι πραγματικά μοναδική. Εχει 

χαρακτηριστεί από την Unesco Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά λόγω 

της θέσης της και της γραφικότητάς της έχει συχνά χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό 

κινηματογραφικών γυρισμάτων. Στη διαδρομή-εκδρομή μας θα θαυμάσουμε μοναδικά τοπία 

και οικισμούς μεταξύ των οποίων η Σκούρα, η Μπουλμαν και η πόλη Ελ Κελάα Μ’ Γκούνα 

ή αλλιώς πόλη των ρόδων. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1450 μέτρων, στην καρδιά των φυτειών 

τραντάφυλλων που πρωτοφυτεύτηκαν στην περιοχή τον 10ο αιώνα από προσκυνητές που 

γύριζαν από την Μέκκα και έφερναν μαζί τους το ρόδο το Δαμασκηνό. Αφιξη στη κοιλάδα 

Ντάντες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
4η ΜΕΡΑ: ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΤΑΝΤΕΣ – ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΝΤΡΑ  – ΤΙΝΕΡΧΙΡ– 

ΕΡΦΟΥΝΤ (200χλμ.) 
Μετά το πρόγευμα μας θα αναχωρήσουμε για την Ερφούντ. Η στάση μας στο Φαράγγι 

Τόντρα θα σας ενθουσιάσει. Ο ομώνυμος ποταμός έχει λαξέψει στο διάβα του τα βράχια, και 

αν είμαστε τυχεροί θα δούμε ριψοκίνδυνους αναρριχητές να ανεβαίνουν στα κάθετα βράχια. 

Στην διαδρομή μας θα διασχίσουμε εντυπωσιακές οάσεις. Η διαδρομή μας ονομάζεται και η 

διαδρομή με τις «χίλιες κάσμπες», γιατί όλα τα χωριά από τα οποία περνάμε είναι μικρές 

κάσμπες, δηλαδή περιτειχισμένες μικρές πόλεις. Θα περάσουμε από την πόλη Τινεχρίρ, που 

κατοικείται ως επί το πλείστον από Αμαζίνγκ, δηλαδή αυτόχθονες βερβέρους. ‘Αφιξη στην 

Ερφούντ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
5η ΜΕΡΑ: ΕΡΦΟΥΝΤ - ΔΩΡΟ σαφάρι στη Μερζούγκα με jeep 4 x 4 - 

ΕΡΡΑΣΙΝΤΙΑ – ΜΙΝΤΕΛΤ – ΦΕΖ (410 χλμ.) 
Το ξύπνημά μας σήμερα θα είναι πολύ πρωϊνό, μιας και πρόκειται να βιώσουμε μια μοναδική 



εμπειρία! Με ειδικά διαμορφωμένα jeep4x4, θα αναχωρήσουμε για τους αμμόλοφους της 

Μερζούγκα, από όπου θα απολαύσουμε την ανατολή του ηλίου. Το θέαμα κόβει πραγματικά 

την ανάσα, μιας και η κόκκινη άμμος της ερήμου μοιάζει πυρπολημένη. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο, πρωινό και αναχώρηση για την Φεζ. Στην διαδρομή μας θα έχουμε την ευκαιρία 

να σταματήσουμε στο Μιντέλτ, μεγάλο γεωργικό κέντρο και την Ερρασιντία, από όπου 

αρχίζουν οι μεγάλες οάσεις  του μαροκινού νότου και στα ορεινά χωριά του Άτλαντα, όπως 

το Ιφράν,  που θεμελιώθηκε από  τους Γάλλους το 1929, για να γίνει σταθμός αναψυχής για 

τις οικογένειές τους. Με την άφιξή μας στην Φεζ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
6η ΜΕΡΑ: ΦΕΖ 

Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στην Μέκκα του Μαρόκου, μιας και 

πρόκειται για την κατ' εξοχήν ιερή πόλη της χώρας. Θεμελιώθηκε το 791 μΧ από τον Μουλά 

Ιντρίς τον 1ο, τον ιερό άντρα του Μαρόκου. Ξεκινάμε την περιπλάνησή μας από το 

ανάκτορο των Μερινιδών, την δυναστεία που προσέδωσε αίγλη και κύρος στην Φεζ. Είναι το 

παλαιότερο ανάκτορο του Μαρόκου και καλύπτει μια επιφάνεια 800ων εκταρίων. Η 

επίσκεψη γίνεται μόνο εξωτερικά. Συνεχίζουμε με την Εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, μια από 

τις ωραιότερες και τις πλουσιότερες της χώρας  και καταλήγουμε στην Μεντίνα, που 

χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Πρόκειται για έναν πραγματικό λαβύρινθο με 9.202 

σοκάκια, μέσα στον οποίο θα δούμε εξωτερικά το τζαμί Καραουίν, έδρα του 

μουσουλμανικού Πανεπιστημίου της Φέζ που ιδρύθηκε στον 10ο αιώνα και είναι ίσως το 

παλαιότερο του κόσμου, το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς του 2ου (εξωτερικά) και την 

μεδρέσα Μπου Ινανία. Μέσα στην μεδίνα εφόσον υπάρχει χρόνος θα έχουμε την ευκαιρία να 

επισκευθούμε και τα βυρσοδεψία, που λειτουργούν ακόμα με τον παλιό πατροπαράδοτο 

τρόπο. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
7η ΜΕΡA: ΦΕΖ - ΜΕΚΝΕΣ (165 χλμ.)- ΡΑΜΠΑΤ (140χλμ.) - 

ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ (95 χλμ.) 
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την διαδρομή μας για την Καζαμπλάνκα, την 

οικονομική πρωτεύουσα του Μαρόκου. Πρώτη μας στάση η Μεκνές, που απέχει 165 χλμ. 

Πρόκειται για μια από τις πρώην αυτοκρατορικές πρωτεύουσες της χώρας που έζησε το 

απόγειό της κατά τον 17ο αιώνα. Θα περάσουμε από την Πύλη της Πέμπτης, που πέρνει το 

όνομά της από το γεγονός πως εκεί γινόταν κάθε Πέμπτη η αγορά, από την Εβραϊκή συνοικία 

και θα κάνουμε στάση στην ιστορική πλατεία Λα Χεντίμ, γνωστή και ως«πλατεία της 

καταστροφής». Στην άκρη της πλατείας δεσπόζει η μεγαλόπρεπη πύλη Μπάμπ ελ Μανσούρ, 

που οδηγούσε στο παλάτι του Μουλά Ισμαήλ. Λίγος ελεύθερος χρόνος για μια περιήγηση 

στην αγορά  και ακολούθως θα αναχωρήσουμε για το Ραμπάτ, την διοικητική πρωτεύουσα 

της χώρας, το οποίο απέχει από την Καζαμπλάνκα 95 χμ. Στο Ραμπάτ θα επισκεφθούμε 

εξωτερικά το ανάκτορο του Βασιλιά Μωχάμετ του 6ου, το Μαυσωλείο του Μωχάμετ του 

5ου, που είναι γνωστο και ως το Ταζ Μαχάλ του Μαρόκου, τον Πύργο του Χασάν και θα 

καταλήξουμε στην Κάσμπα Ουντάϊα, που πέρνει το όνομά της από την ομώνυμη αραβική 

δυναστεία του 11ου αιώνα. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα γλυκό τσάϊ με 

μέντα και τα χαρακτηριστικά γλυκά της περιοχής που ακούν στο όνομα το “κέρατο της 

γαζέλας”. Αναχωρώντας, περνάμε από την περιοχή Σουίσυ με τις πρεσβείες και συνεχίζουμε 

για τον τελικό μας προορισμό την Καζαμπλάνκα. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και 

τακτοποίηση. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
8η ΜΕΡA: ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ – ΜΑΡΑΚΕΣ (245 χλμ.) –ΑΘΗΝΑ 

Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε για την ξενάγηση μας στην Καζαμπλάνκα. Θα επισκεφθούμε 

την Κεντρική αγορά, την Πλατεία Μωχάμετ του 5ου, την μεγαλύτερη πλατεία της πόλης με 



την Γαλλική Πρεσβεία, το Δημαρχείο και την Υπερνομαρχία, την Πλατεία των Ηνωμένων 

Εθνών και θα απολαύσουμε τον καφέ μας στην παραλιακή λεωφόρο Κορνίς, με θέα τον 

Ατλαντικό ωκεανό. Θα συνεχίσουμε με το Τζαμί του Χασάν του 2ου (εξωτερικά), ένα από τα 

μεγαλύτερα τζαμία του Ισλαμικού κόσμου και θα τελειώσουμε με μια περιήγηση στην 

πλούσια συνοικία Άνφα, με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα γκόλφ και αφού περάσουμε από 

την υπέροχη δεξαμενή Αγκντάλ και από τις σιταποθήκες του Μουλά Ισμαήλ, θα 

αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα όπου θα πάρουμε την πτήση της 

επιστροφής μας για την Αθήνα. Άφιξη την 9η Μέρα. 

  

 

9η ΜΕΡA: ΑΘΗΝΑ 

Νωρίς το πρωί, άφιξη στην Αθήνα. 

 

Τέλος προγράμματος 

Τιμή από 

860.00€ 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡ. - ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

860 € 260 € 535 € 

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για τις πρώτες 10 θέσεις ! 

 

Αναχωρήσεις Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου : 

6,13,20,23,27/10 & 3,10,17,24/11 & 1,8,15/12 

Σύντομα θα αναρτηθούν οι ισχύουσες τιμές περιόδου, για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε με τους ταξιδιωτικούς μας συμβούλους. 

 

  

 



 

Περιλαμβάνονται 

• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή μέσω ενδιάμεσου σταθμού με Turkish Airlines  

• Διαμονή σε 5* ξενοδοχεία σε Καζαμπλάνκα, Φεζ & Μαρρακές & 4*sup 

παραδοσιακά καταλύματα σε Ντάντες και Ερφουντ (δεν  υπάρχουν 5* ξενοδοχ. στις 

συγκεκριμένες περιοχές) 

• Πρωινό και δείπνο καθημερινά πλην της ημέρας της άφιξης   

• Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού 

• Ξεναγήσεις/εκδρομές όπως αναφέρονται ανωτέρω 

• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός 

• Τοπικοί ξεναγοί & Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 

• Είσοδοι σε μουσεία/μνημεία 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση COVID19 (για ταξιδιώτες έως 

75 ετών)   

• Ενημερωτικά έντυπα 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φιλοδωρήματα: 20€ κατ΄άτομο πληρωτέα στον αρχηγό της εκδρομής σας 

• Ποτά και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 

• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 

Γενικές σημειώσεις 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ: 
Αθήνα – Κωνσταντινούπολη                15.40 – 17.15 
Κωνσταντινούπολη – Μαρρακές         18.40 – 22.00 

Καζαμπλάνκα– Κωνσταντινούπολη      15.30 – 22.10 
Κωνσταντινούπολη – Αθήνα                 01.55 - 02.10 

 


