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AΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ  

(Με city break στην Μαγευτική Κωνσταντινούπολη) 

08-18 Νοεμβρίου 2022 

11ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

ΜΑΡΑΚΕΣ – ΕΣΣΑΟΥΙΡΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ – ΡΑΜΠΑΤ – ΜΕΚΝΕΣ – ΦΕΖ – – 

ΙΦΡΕΝ – ΜΙΝΤΕΛΤ – ΕΡΑΣΙΝΤΙΑ – ΕΡΦΟΥΝΤ – ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ - ΜΑΡΑΚΕΣ – 

ΕΣΣΑΟΥΙΡΑ 

 

11 ημέρες / 9 διανυκτερεύσεις 

από € 1540  

 

Αναχώρηση 

08 Νοεμβρίου 2022 

Αν κάτι κάνει το Μαρόκο έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς, είναι το ότι ενώ είναι 

κοντινός, είναι ταυτόχρονα και πρωτόγνωρα εξωτικός. Παζάρια, τζαμιά, παλάτια, χρώματα, 

αρώματα, χαμόγελα και εκφραστικά μαύρα μάτια κρυμμένα πίσω από τσαντόρ, πολυλογάδες Άραβες 

και μυστηριακοί Βερβερίνοι, έρημος, παλάτια, Ανατολή. Πολύχρωμη χώρα με μοντέρνες, αλλά και 

μεσαιωνικές πόλεις, υπέροχους κήπους, ψηλά βουνά, όπως και απέραντη έρημο. 

Στο Μαρόκο συναντά κανείς πόλεις ενός κόσμου και ενός πολιτισμού ξεχωριστού. Πόλεις που 

εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλας στιγμή, με τη μεγαλοπρέπεια και το ιδιαίτερο τοπικό τους 

χρώμα. Πόλεις που προσκαλούν τους ταξιδιώτες να τις γνωρίσετε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.  
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Ημέρα 1 (08/11/2022) 

Αθήνα - Κωνσταντινούπολη  

Συνάντηση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πτήση για Κωνσταντινούπολη. Άφιξη, 

παραλαβή αποσκευών, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας. Καθ’ οδόν 

και ,πάντα, με τις πολύτιμες υπηρεσίες του ελληνόφωνου ξεναγού – συνεργάτη μας, θα 

επισκεφτούμε -ξεναγηθούμε στα κυριότερα σημεία της Πόλης. Άφιξη στο ξενοδοχείο και 

τακτοποίηση στα δωμάτια. Το απόγευμα θα πραγματοποιήσουμε μια <μίνι> κρουαζιέρα στα νερά του 

Βοσπόρου με ειδικά ναυλωμένο πλοιάριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.   

 

 

Ημέρα 2 (09/11/2022) 

Κωνσταντινούπολη - Καζαμπλάνκα  

Αμέσως μετά το πρωινό μεταφορά μας στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και απευθείας πτήση 

για Καζαμπλάνκα. Άφιξη, παραλαβή αποσκευών, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για 

ξενάγηση στην μεγαλύτερη πόλη του Μαρόκου, την Καζαμπλάνκα. Θα επισκεφθούμε την Κεντρική 

αγορά, την πλατεία Μωχάμεντ  5ου, την πλατεία των Ηνωμένων Εθνών, την παραλιακή λεωφόρο 

Κορνίς, το τζαμί του Χασάν του Β΄ (εξωτερικά) και την πλούσια συνοικία Άνφα, με τον ιππόδρομο 

και τα γήπεδα γκολφ. Στη συνέχεια, μεταφορά μας στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 

Δείπνο & διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 3 (10/11/2022) 

Καζαμπλάνκα – Ραμπάτ Mεκνές - Φεζ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την σημερινή πρωτεύουσα Ραμπάτ, όπου  θα θαυμάσουμε το παλάτι 

του Βασιλιά Χασάν του Β’, το Μαυσωλείο του Μωχάμεντ 5ου, τον Πύργο του Χασάν και την κάσμπα 

Ουιντάια.  Συνεχίζουμε με την παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές. Άφιξη και ξενάγηση  στα 

ερείπια του παλατιού του Μουλάι Ισμαήλ, τις << Βερσαλλίες του Μαρόκου >>,   

με  τα  θαυμαστά  τείχη,  τις  αυλές  με  τα  συντριβάνια,  την ,επίσης, μεγαλοπρεπή  πύλη Μπαμπ 

Ελ Μανσούρ του 17ου αιώνα, κ.ά. Ακολουθεί ο τελικός μας προορισμός, η Φεζ, στην οποία θα 

καταφτάσουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο & διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 4 (11/11/2022) 

Φεζ (Ξενάγηση) 

Πρόγευμα και ξενάγηση στην ιερή αυτή πόλη. Η ξενάγηση περιλαμβάνει την 1η μουσουλμανική 

Μεντίνα του αραβικού κόσμου με τα 9.202 σοκάκια, μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου, και τα 

σουκς. Εκεί θα γνωρίσουμε την κορανική σχολή Μπου Ινανία και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ. 

Έπεται επίσκεψη (εξωτερική) για να θαυμάσουμε 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. Αν υπάρχει 

διαθέσιμος χρόνος, θα δούμε και τα Βυρσοδεψεία. Απόγευμα ελεύθερο για να ανακαλύψουμε τα 

μυστικά της Φεζ. Δείπνο & διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 5 (12/11/2022) 

Φεζ – Ιφρέν – Μιντέλτ – Ερρασιντία - Ερφούντ 

 

Πρόγευμα και αναχώρηση μέσω  της γραφικής διαδρομής από τα χωριά του μέσου Άτλαντα, όπως το 

Ιφρέν , το Μιντέλτ & τo Ερασιντία για την Ερφούντ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο & 

διανυκτέρευση.  

 

Ημέρα 6 (13/11/2022) 

Ερφούντ - (Mερζουγκα) - Ουαρζαζάτ 

Πολύ πρωινό ξύπνημα…λίγος χρόνος ελεύθερος ίσα ίσα για το προσωπικό μας <<φρεσκάρισμα>>  και 

άμεση αναχώρηση για την εκδρομή στους αμμόλοφους της Μερζούγκα, με ειδικά διαμορφωμένα Jeep 

4x4, έτσι ώστε να  απολαύσουμε την ανατολή του ήλιου στην έρημο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για 

πρωινό. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε με την ημέρα μας με τα Φαράγγια Τόντρα, θα συνεχίσουμε με 

την πόλη Μ’ Γκούνα Έλ Κελλάα ή αλλιώς Πόλη των Ρόδων και την Σκούρα και διασχίζοντας 

εντυπωσιακές οάσεις όπως την Τινεχρίρ θα καταλήξουμε στην Ουαρζαζάτ, την «Πύλη της ερήμου», 

παλιό οχυρό της Λεγεώνας των ξένων. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο 

& διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 7 (14/11/2022) 

Ουαρζαζάτ – Μαρακές 

Πρωινό και αποχαιρετούμε την Ουαρζαζάτ, και μέσα από τα μαγικά βουνά του Υψηλού Άτλαντα και 

το περίφημο εντυπωσιακό πέρασμα Tizi N Tichka Pass στα 2260 μ., θα περάσουμε από ορεινές 

κοιλάδες και τοπία γεμάτα από κάσμπες και παραδοσιακά Βερβέρικα σπίτια, γνωστά ως 

Κσαρ. Επίσκεψη στην πόλη που  διαθέτει δύο από τις ομορφότερες κάσμπες του Μαρόκου. Η πρώτη 

κάσμπα, η Αϊτ Μπενχάντου απέχει 30 χλμ από την Ουαρζαζάτ και είναι πραγματικά μοναδική. Έχει 

ανακηρυχτεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δεύτερη, η 

κάσμπα Ταουρίτ (εξωτερική επίσκεψη), πρώην τόπος κατοικίας του Πασά Γκλάουι, με τους 

πύργους που υψώνονται από τα παραδοσιακά σπίτια, θα σας συναρπάσει. Συνεχίζουμε για τον 

τελικό μας προορισμό, το Μαρακές. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο & 

διανυκτέρευση 

 

 

Ημέρα 8 (15/11/2022) 

Mαρακές (Ξενάγηση) 

Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Μεταξύ άλλων θα δούμε εξωτερικά το τζαμί 

Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές, και το παλάτι Ελ Μπαχία και θα συνεχίσουμε με την φημισμένη 

πλατεία Τζεμαά Ελ Φνα, την «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμαά Ελ Φνα είναι το σύμβολο του 

Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι 

υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι, οι γητευτές φιδιών, οι παραμυθάδες, οι μάγισσες, σε συνδυασμό πάντα 

με τα εκατοντάδες μαγαζιά που ξεφυτρώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των σουκς. Θα επισκεφθούμε 

,επίσης, τους πανέμορφους κήπους του Μαζορέλ, ιδιοκτησία του Υves Saint Laurent. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας και δείπνο. Για το βράδυ, σας προτείνουμε (προαιρετικά) το φολκλορικό show με 

ποτό  στο ChezAli!  Διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 9 (16/11/2022) 

Mαρακές – Eσσαουίρα -Μαρακές 

 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Εσσαουίρα, που βρίσκεται στις ακτές του Ατλαντικού. Απέχει 

από το Μαρρακές  175 χλμ και είναι η πιο ονομαστή από τις παραθαλάσσιες πόλεις του Μαρόκου. 

Με τα υπέροχα οχυρά της, τους μεγαλοπρεπείς πέτρινους πύργους και έναν λαβύρινθο για μεντίνα, 

η πόλη. που είναι ντυμένη στα λευκά και τα μπλε, αποτελεί σημαντικό κέντρο της μαροκινής 

καλλιτεχνικής δημιουργίας. Θα έχετε την ευκαιρία να ανεβείτε στο κάστρο και απολαύστε την 

μαγευτική θέα, να περπατήσετε και να ακούσετε το τιτίβισμα των γλάρων κατά μήκος του ωκεανού. 

Η πόλη σίγουρα θα σας αφήσει όμορφες εικόνες. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Δείπνο & διανυκτέρευση. 

 

 

Ημέρα 10,11 (17 & 18/11/2022) 

Mαρακές (Ημέρα ελεύθερη) – Kωνσταντινούπολη – Αθήνα 

Πρωινό και όλη η ημέρα ελεύθερη να την αφιερώσετε στο εξωτικό Μαρρακές. Απολαύστε τον καφέ 

σας ή ένα παραδοσιακό τσάι μέντας σε ένα από τα παραδοσιακά καφέ με θέα την πλατεία της Τζεμαα 

Ελ Φνα. Περιηγηθείτε στα αμέτρητα σοκάκια και κάντε τα ψώνια σας! Το μεσημέρι απολαύστε τοπικές 

σπεσιαλιτέ σ'ένα από τα παραδοσιακά εστιατόρια μέσα στη μεντίνα. Το βράδυ μεταφορά μας στο 

αεροδρόμιο της πόλης και αναχώρηση για  Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό (Κωνσταντινούπολη). Άφιξη 

στο Ελ. Βενιζέλος την επομένη το πρωί. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATH IST 08NOV TK 1844 09:50 12:15 

IST CMN 09NOV TK 617 11:00 13:50 

RAK IST 17NOV TK 622 23:15 06:05 

IST ATH 18NOV TK 1843 08:35 09:00 

 

Tιμή ανά άτομο σε δίκλινο: 1530€   /   Tιμή μονόκλινου: 1890€ 

 

Οι παραπάνω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν τα εξής : 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με την Τurkish Airlines 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. 1 αποσκευή έως 20 κιλά, 1 χειραποσκευή έως 8 κιλά & 1 προσωπικό αντικείμενο 

4. Μία (1) διανυκτέρευση στην Κωνσταντινούπολη σε 4* κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό 

5. Οκτώ (8) διανυκτερεύσεις σε 4* & 5* ξενοδοχεία στο Μαρόκο 

6. Πρωινό και ένα (1) γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή) στο Μαρόκο 

7. Όλες οι μεταφορές, περιηγήσεις & ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με Ελληνόφωνο 

ξεναγό 

8. Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου μας 

9. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης  

 

Δώρο του γραφείου μας για εσάς…… 

 

➢ η κρουαζιέρα στον Βόσπορο με ναυλωμένο πλοιάριο 

 

➢   όλες οι υπηρεσίες Ελληνόφωνου ξεναγού – συνεργάτη κατά την παραμονή μας στην 

Κωνσταντινούπολη  

 

➢ ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (καλύπτει και covid-19) αξίας 20€, για 

οτιδήποτε απρόοπτο συμβεί τόσο κατά την διάρκεια της εκδρομής όσο και πριν την 

αναχώρηση 
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