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ΜΑΡΑΚΕΣ - ΕΣΑΟΥΙΡΑ - ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ PALMERIE - ΠΑΛΑΤΙ EL BAHIA
ΠΛΑΤΕΙΑ JEMAA EL FNA  - ΚΟΙΛΑΔΑ ΟΥΡΙΚΑ - ΒΕΡΒΕΡΙΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

15
5+1 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΡΑΚΕΣ - ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ PALMERIE
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 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το μαγευτικό Μαρακές. Άφιξη και αναχώρηση για το κέντρο της πόλης για
μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη, ώστε να έχετε μια πρώτη γεύση των αντιθέσεων και της ομορφιάς αυτού του εξωτικού
τοπίου. Στη συνέχεια    μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας . Το απόγευμα θα
αναχωρήσουμε για το Φοινικόδασος Palmeraie που βρίσκεται ακριβώς στα βορειοδυτικά της πόλης. Περιέχοντας περίπου
50.000 φοίνικες χουρμαδιού, προσφέρει ασύγκριτη φυσική ομορφιά και ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα, το οποίο θα
έχουμε την χαρά να αποθανατίσουμε . Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το βράδυ.

ΜΑΡΑΚΕΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
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Πρωινό και αμέσως θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στο Μαρακές. Μεταξύ άλλων, θα δούμε το Τζαμί Κουτούμπια,
σύμβολο του Μαρακές, και το παλάτι El Bahia. Συνεχίζουμε με την περίφημη πλατεία Jemaa El Fna, την «Πλατεία των
Θαυμάτων». Το Jemaa El Fna είναι το σύμβολο του Μαρακές, όπου σε καθημερινή βάση ξετυλίγεται ένα μαγικό θέαμα, που
αποτελείται από υπαίθριους αυτοσχέδιους πάγκους, γητευτές φιδιών, παραμυθάδες, μάγισσες, πάντα σε συνδυασμό με τα
εκατοντάδες μαγαζιά που ξεφυτρώνουν από παζάρια.. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ προτείνουμε
προαιρετικά το φολκλόρ σόου με ποτό στο ChezAli Overnight.



Marrakech-Essaouira
ΜΑΡΑΚΕΣ – ΕΣΑΟΥΙΡΑ

Πρωινό και αναχώρηση για τη παραθαλάσσια πόλη Essaouira. Εκεί που φυτρώνουν τα argan από τα οποία προέρχεται το
πανάκριβο Argan oil. Η Εσαουίρα είναι μια... εντοιχισμένη καστροπολιτεία με έντονο νησιώτικο χρώμα. Η κωμόπολη αυτή
αναπτύχθηκε το 16ο αιώνα από τους Πορτογάλους, λόγω της ασφάλειας που παρείχε το φυσικό της λιμάνι από τους
αέρηδες του Ατλαντικού. Η τωρινή πόλη χτίστηκε το 18ο αιώνα από το Μοχάμεντ Γ’, ο οποίος ήθελε να στρέψει το βασίλειό
του προς τον Ατλαντικό με στόχο να έχει περισσότερη επαφή με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η Παλιά Πόλη ή Μεντίνα
υπάγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Τα σπίτια είναι ψηλά, λευκά αρχοντικά,
διώροφα και τριώροφα, με μπλε παράθυρα, θυμίζοντας την αρχιτεκτονική των Κυκλάδων. Εντούτοις, πολλά έχουν υποστεί
ζημιές από την έντονη υγρασία που προέρχεται από τις ομίχλες του Ατλαντικού. Αν και οι πύλες εισόδου στην πόλη είναι
στενές, τα εσωτερικά σοκάκια είναι αρκετά φαρδιά, προσφέροντας την αίσθηση της απλοχωριάς. Στις πλακόστρωτες
πλατείες της πόλης και κατά μήκος των κύριων οδών, έμποροι πωλούν κάθε λογής προϊόντα, όπως χαλιά, τραπεζάκια από
σίδερο, παντόφλες, μπαμπού, έργα τέχνης (πίνακες) καθώς και διάφορα είδη μπαχαρικών και μυρωδικών. Περπατώντας
στην πόλη, ο επισκέπτης καταλήγει στο αμυντικό τείχος που την περικυκλώνει. Στη μία άκρη βρίσκεται το κάστρο με τα
κανόνια έτοιμα να την προστατέψουν από τους πειρατές. Στην άλλη, το χτιστό λιμάνι με τις εκατοντάδες ψαρόβαρκες και
ψαροκάικα. Στο δρόμο δεκάδες πωλητές έχουν στήσει πάγκο και πωλούν την πλούσια λεία του ωκεανού - σαρδέλες,
γαρίδες, αστακούς, καραβίδες, καβούρια, κάθε λογής ψάρια και θαλασσινά. Η διαδικασία απλή: ο πελάτης επιλέγει, κάθεται
σε κάτι πρόχειρα τραπεζάκια και περιμένει να του τα ψήσουν επιτόπου. Η διαδικασία του φαγητού πλάι στη θάλασσα, με
θέα την πόλη και τη μυρωδιά των ψημένων θαλασσινών να γεμίζει την ατμόσφαιρα, είναι αξέχαστη. Το απόγευμα
επιστροφή στο Μαρακές γεμάτοι με μοναδικές εικόνες και αναμνήσεις .

333      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

Πρωινό και ελεύθερη μέρα στο Μαρακές . Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική εκδρομή μας στην
όμορφη κοιλάδα Ourika, μακριά από τη φασαρία της πόλης. Σε αυτή τη διαδρομή μέσα από εκπληκτικά τοπία με
καταπράσινα λιβάδια, θα επισκεφτούμε, αυθεντικά βερβερικά χωριά του 16ου και 17ου αιώνα . Οι Βέρβεροι, ή
Βερβερίνοι, οι παλαιότεροι αυτόχθονες κάτοικοι του Μαρόκου και ολόκληρου του Μαγκρέμπ, αποτελούν το 40% του
πληθυσμού της χώρας. Πρόκειται για ένα νομαδικό λαό με κοινή γλώσσα, που κατοικούσε στην περιοχή δυτικά της
κοιλάδας του Νείλου στην Βόρεια Αφρική. Τα ίχνη των Imazighen (που στη γλώσσα των Βερβέρων σημαίνει «ελεύθεροι
άνθρωποι») χρονολογούνται πριν από 10.000 χρόνια. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Μαρακές .

ΜΑΡΑΚΕΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΟΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΡΒΕΡΙΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
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Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για να επισκεφτείτε την Γκελίζ ή Ville Nouvelle (Νέα πόλη), όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι,
με μοδάτα εστιατόρια και καφέ . Το Μαρακές είναι από μόνο του ένας προορισμός. Τόσο Ανατολή και τόσο Δύση, τόσο
Ευρώπη και τόσο Αφρική, τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα. Το Μαρακές είναι όλα αυτά που σας φέρνουν στον νου
τα ανατολίτικα παραμύθια, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας άκρως κοσμοπολιτικός προορισμός, με τα café του, τις γκαλερί
μοντέρνας τέχνης, τα υπέροχα πάρκα του και τα αρτιστίκ μπαράκια. Όλος αυτός ο κοσμοπολίτικος αέρας δεν αφήνει
κανέναν ταξιδιώτη ασυγκίνητο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μαρακές. Άφιξη το βράδυ στη Αθήνα και στη συνέχεια
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

ΜΑΡΑΚΕΣ – ΑΘΗΝΑ



Πρωινό και ελεύθερη μέρα στη πόλη. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Μεταξύ
άλλων, να επισκεφτείτε το Μουσείο της Ακρόπολης, ένα σύγχρονο παραλληλεπίπεδο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Βράχο της Ακρόπολης και το ίδρυμα ‘’Σταύρος Νιάρχος ‘’ . Το μεσημέρι
αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
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ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +385€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ 
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛ. ΠΤΗΣΕΙΣ

5+1 ΗΜΕΡΕΣ
 

15 Απριλίου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5*
 

PALM PLAZA 
OR FARAH KENZI 

ROSE GARDEN 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 695 465 280

AEGEAN
AIRLINES

 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ:

06:00 - 06:55
ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΑΚΕΣ:

07:40 - 09:10
 

ΜΑΡΑΚΕΣ-ΑΘΗΝΑ
15:50 - 22:55

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
16:20 - 17:15

Marrakech-Essaouira

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Φόροι  αεροδρομίων και  επίναυλος καυσίμων:  385€ κατά άτομο.
Προαιρετική εκδρομή στα Βερβέρικα χωριά:  40€ κατά άτομο.
Επιπλέον γεύματα,  ποτά ,  διασκεδάσεις.
Είσοδοι  σε  μουσεία  ,  πάρκα .
Ότι  δεν  αναφέρεται  στο αναλυτικό μας πρόγραμμα.
Δεν περιλαμβάνεται  ασφάλιση covid  . (αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων)  Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να  την  πάρετε όσο ακόμα η  πανδημία δεν  έχει  τελειώσει  οριστικά.  Για
να εξασφαλίσουμε για  εσάς το  καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης,  έχουμε έρθει
σε συμφωνία με την  ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την
INTERAMERICAN ιδιαίτερα σημαντικές οι  καλύψεις  για  ακύρωση λόγω νόσησης πριν  την  αναχώρηση
και  η  κάλυψη εξόδων λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια  του ταξιδιού.  Κόστος ανά άτομο :  20  ευρώ .

Αεροπορικά εισιτήρια  Θεσ/νίκη -  Αθήνα -  Μαρακές και  αντίστροφα με την  Aegean Air l ines.
Στις  πτήσεις  περιλαμβάνονται  1  χειραποσκευή έως 8kg και  1  αποσκευή έως 23kg ανά άτομο
Μεταφορές με πολυτελή λεωφορεία ,  σύμφωνα με το πρόγραμμα.  Διαμονή στο ξενοδοχείο  Palm Plaza
5*  ή  hote l  Farah Kenzi  Rose Garden 5* .
Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο  4*  με πρωινό στην Αθήνα.
Πλούσιο  πρωινό και  δείπνο καθημερινά.
Είσοδος στο παλάτι  E l  Bahia  και  στο μουσείο  Dar  S i  Said.
Περιηγήσεις  και  ξεναγήσεις ,  ξεναγήσεις  όπως αναφέρονται  στο αναλυτικό μας πρόγραμμα.
Έμπειροι  αρχηγός -  συνοδός του γραφείου μας.
Επίσημος ξεναγός στις  ξεναγήσεις  του προγράμματος.
Ασφάλεια  αστικής ευθύνης.


