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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ 
 

Σν Μαξόθν, ε ρώξα ησλ ρξσκάησλ, εμσηηθό θαη κε πινύζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά βξίζθεηαη 

ζην βνξεηνδπηηθό άθξν ηεο Αθξηθήο. Πόιεηο κεζαησληθέο θαη πόιεηο κνληέξλεο, παδάξηα, 

θάζηξα, παιάηηα, ςειά βνπλά αιιά θαη απέξαληε έξεκνο ζπλζέηνπλ έλα πνιπδηάζηαην 

κσζατθό ζε κηα ρώξα κε έληνλν ρξώκα θαη άξσκα Αλαηνιήο. Οη αραλείο εθηάζεηο θάλνπλ ηε 

δσή λα θπιά κε άιινπο ξπζκνύο θαη ε θαζεκεξηλόηεηα ζηελ πιαηεία ηεο TδακάαEιΦλα ζην 

Mαξαθέο κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε ζθεληθό ζεάηξνπ παξά κε πξαγκαηηθόηεηα. Γελ ζηακαηάκε 

όκσο κόλν εθεί αιιά εκπινπηίδνπκε ην πξόγξακκα κε ηελ μαθνπζηή Σαγγέξε, ην 

αξηζηνπξγεκαηηθό εθζανπέλ, ηε δηάζρηζε ηνπ θαξαγγηνύ Σόληξα αιιά θαηην ππεξζέακα πνπ 

ιέγεηαη ΚζαξΑΐη Μπελ Υαληνύ, έλα κνλαδηθό νρπξσκέλν ρσξηό ρηηζκέλν από ιάζπε πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν ηεο UNESCO.  

Σν ΜΟΝΑΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ κπζηθή Σαγγέξε, ηελ γαιάδηα παξακπζέληα πνιηηεία 

εθζανπέλ θαη επηζθέπηεηαη ηελ νρπξωκέλε πόιε Δζανπίξα πνπ ζε άιια 

πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλεηαη ωο κία έμηξα, 

πξναηξεηηθή θαη αθξηβή εθδξνκή 
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ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΜΔ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 
 

ζτεδιαζμένο από ηοσς πιο έμπειροσς διοργανωηές ηης αγοράς 
 

 ΑπεπζείαοπηήζεηοκεRoyalAirMaroc 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 5*, 4* 

 Δπίζθεςε ηεο ζπλνηθίαο κε ηα δηάζεκαΑξΝηεθώ θηίζκαηαηεο Καδακπιάλθα 

 Ξελάγεζε ζηελ Σαγγέξε κε ζέα ζηα ηελά ηνπ Γηβξαιηάξ 

 Ξελάγεζε ζηνεθπιεθηηθό εθζανπέλ 

 Γηάζρηζε ηνπ θαξαγγηνύΣόληξα 

 Δπίζθεςε ζηελ«Οδό κε ηηο Κάζκπεο»ζηελ Οπαξδαδάη 

 Δπίζθεςε ζηελνρπξωκέλε πόιε Δζανπίξα 

 Γηαλπθηέξεπζε ζηεγξαθηθή Δι Σδεληίληα 

 Δθηελέο πξόγξακκα ζηηο θιαζηθέο πόιεηοΦεδ, Μαξαθέο θ.α. 
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…εζείο ην μέξαηε; 
 

 

Μαξαθέο 
 

ToΜαξαθέο είλαη πόιε ζην λνηηνδπηηθό 

Μαξόθν θνληά ζηελ νξνζεηξά ηνπ 

Άηιαληα γλσζηή θαη σο "Κόθθηλε 

Πόιε" ή "Αι Υάκξα". Ζ Μεληίλα ηνπ 

Μαξαθέο (παιαηά πόιε) απνηειεί 

από ην 1985 Μλεκείν Παγθόζκηαο 

Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Ζ πόιε 

εμππεξεηείηαη από ην Γηεζλέο 

Αεξνδξόκην Μελάξα (θσδηθόο RAK) 

θαη από ζηδεξνδξνκηθή γξακκή κε ην 

βνξξά θαη ηελ Καδακπιάλθα. 

Σν Μαξαθέο έρεη πιεζπζκό πνπ 

μεπεξλά ηνπο 1.000.000 θαηνίθνπο ην 

2006, ελώ ζπγθεληξώλεη θαη έλαλ 

αξηζκό Δπξσπαίσλ, θπξίσο Γάιισλ, 

Γεξκαλώλ, Ηηαιώλ, Άγγισλ θαη Διβεηώλ. Σν όλνκα ηεο πόιεο πξνέξρεηαη από ηηο βεξβεξηθέο 

ιέμεηο mur (n) akuch, πνπ ζεκαίλεη Υώξα ηνπ Θενύ, ελώ ε ίδηα ε νλνκαζία ηνπ Μαξόθνπ 

πξνέξρεηαη από ηελ ίδηα ξίδα. Σν Μαξαθέο έρεη ην κεγαιύηεξν παξαδνζηαθό παδάξη ζην Μαξόθν 

θαη ηελ πην πνιπζύρλαζηε πιαηεία ζε όιε ηελ Αθξηθή, ηελ Σδεκάα ει Φλα: ην πξσί αζθπθηηά από 

αθξνβάηεο, παξακπζάδεο, λεξνπιάδεο, γεηεπηέο θηδηώλ, ρνξεπηέο θαη κνπζηθνύο, ελώ ην βξάδπ 

γεκίδεη από ππαίζξηνπο πάγθνπο γηα θαγεηό. Σν Μαξαθέο είλαη ε δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηνπ 

Μαξόθνπ κεηά ηελ Καδακπιάλθα (πξσηεύνπζα είλαη ην Ρακπάη) θαη παιαηόηεξα ήηαλ γλσζηή σο 

Πόιε ηνπ Μαξόθνπ. Πξηλ ηελ άλνδν ησλ Αικνξαβηδώλ ηνλ 11ν αηώλα, ε πεξηνρή βξηζθόηαλ ππό 

ηελ εμνπζία ηεο πόιεο Αγθκάη, αιιά ν εγέηεο Ακπνύ-Μπαθξηκπλ-Οπκάξ απνθάζηζε όηη ιόγσ 

ππεξπιεζπζκνύ ζα έπξεπε λα ρηίζεη κηα λέα πξσηεύνπζα. Ωο λνκάδαο από ηε αράξα, 

απνθάζηζε λα ηε ρηίζεη ζε κηα πεδηάδα, έλα νπδέηεξν έδαθνο κεηαμύ δπν αληίπαισλ θπιώλ. Ζ 

πόιε μεθίλεζε λα ρηίδεηαη ππό ηελ εμνπζία ηνπ ην 1070, αιιά νινθιεξώζεθε επί ηνπ δηαδόρνπ ηνπ 

ΓηνπζνύθηκπλΣαζθίλ. Ζ πόιε γλώξηζε πεξίνδν δόμαο επί ηνπ Γηαθνύκπ ει Μαλζνύξ, ηξίηνπ θαηά 

ζεηξά νπιηάλνπ ηεο δπλαζηείαο ησλ Αικνράδσλ. ηελ πόιε άξρηζαλ λα ζπξξένπλ ιόγηνη θαη 

πνηεηέο, ελώ θαηαζθεπάζηεθαλ ην ηδακί Κνπηνπκπία θαη έλα λέν θαζκπάρ. To 1269, ην Μαξαθέο 

θαηαθηήζεθε από ηε δπλαζηεία ησλ Μεξηλίδσλ, νπόηε θαη έπεζε ζε ιήζαξγν θαη ε πξσηεύνπζα 

ηνπ θξάηνπο κεηαθέξζεθε ζηελ πόιε Φεδ. ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηώλα, ην Μαξαθέο μαλάγηλε 

πξσηεύνπζα θαη έθηαζε ζην απόγεηό ηνπ ράξε ζην Μνράκελη ει Μαρληί, νπιηάλν ηεο 

δπλαζηείαο ησλ ααληί. Σα θαηεζηξακκέλα κλεκεία αλαζηειώζεθαλ θαη θαηαζθεπάζηεθαλ 

πνιπηειή παιάηηα. Σν Παιάηη Δι Μπαληί απνηειεί αληίγξαθν ηεο Αιάκπξαο, θαηαζθεπαζκέλν 

από ηα αθξηβόηεξα πιηθά από ηελ Ηηαιία, ην νπδάλ, ηελ Ηλδία θαη ηελ Κίλα. Ωζηόζν, ε πόιε δε ζα 

παξακείλεη γηα πνιύ πξσηεύνπζα, θαζώο ζην ηέινο ηνπ 17νπ αηώλα ε δπλαζηεία ησλ Αιανπηηώλ 

κεηαθέξεη ηελ πξσηεύνπζα θαη' αξράο ζηε Φεδ θη έπεηηα ζηελ πόιε Μεθλέο. Γηα αηώλεο, ην 

Μαξαθέο ήηαλ γλσζηό γηα ηνπο εθηά αγίνπο ηνπ. Όηαλ ήηαλ δεκνθηιήο ν ζνπθηζκόο, 

εγθαηληάζηεθε από ηνλ Ακπνύ Αιί αι-Υαζάλαι-Γηνπζί ε γηνξηή ησλ "εθηά αγίσλ", θαη' εληνιή ηνπ 

ζνπιηάλνπ. Οη ηάθνη δηαθόξσλ γλσζηώλ θαη ζεκαληηθώλ θπζηνγλσκηώλ κεηαθέξζεθαλ ζην 

Μαξαθέο γηα λα πξνζειθύζνπλ πξνζθπλεηέο, παξνκνίσο κε ηελ πόιε Δζζανπίξα θαη ηηο γηνξηέο 

ηεο.  
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΟΚΟΤ 
 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ηκέξα 1ε: Αζήλα – Καδακπιάλθα 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη απεπζείαο πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα, ηελ κεγαιύηεξε 

πόιε ηνπ Μαξόθνπ. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 

 

Ηκέξα 2ε: Καδακπιάλθα- Ρακπάη-Σαγγέξε 

Μεηά ην πξσηλό, ζα πεξηεγεζνύκε ζηελ πόιε θαη ζα επσθειεζνύκε, λα θσηνγξαθήζνπκε 

από ηνλ πεξίβνιν ην Μεγάιν Σεκέλνο, ζα πεξπαηήζνπκε θαηά κήθνο ηεο θεληξηθήο 

ιεσθόξνπ Μσράκελη Δ' κε ηα θηίζκαηα ΑξΝηεθσ από ηελ επνρή ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο. Θα 

εμεξεπλήζνπκε ηελ πεξηνρή Υακπνύο θαη ηε Νέα Μεδίλα. ηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα ηε 

Ρακπάη, δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο. ηελ πεξηήγεζή καο ζα επηζθεθζνύκε ηελ 

πιαηεία ησλ Αλαθηόξσλ θαη ηελ νρπξσκέλε θάζκπαΟπληάτα. Θα δηαηξέμνπκε ηα ηείρε ησλ 

Αικναδώλ θαη ζα ζηαζνύκε γηα θσηνγξαθίεο ζην Κάζηξν Νεθξόπνιε ηεο βαζηιηθήο 

δπλαζηείαο ησλ Μεξηληδώλ. Παιηά άληξν πεηξαηώλ, ζήκεξα ε Ρακπάη είλαη κηα πόιε 

ζύγρξνλε θαη θνκςή πνπ έρεη λα επηδείμεη εληππσζηαθά κλεκεία θαη θηίξηα όπσο ην Βαζηιηθό 

Αλάθηνξν, ην Μαπζσιείν ηνπ Μσράκελη ηνπ Δ’ θαη ην αξρηηεθηνληθό αξηζηνύξγεκα, ηνλ 

επνλνκαδόκελν «πύξγν ηνπ Υαζάλ. Αξγόηεξα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ μαθνπζηή Σαγγέξε. 

Θα δνύκε από ην ύςσκα ηα ηξνκεξά ζηελά ηνπ Γηβξαιηάξ θαη ζα θαηεθνξίζνπκε ζηελ λέα 

πόιε. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
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Ηκέξα 3ε:Σαγγέξε-εθζανπέλ-Μεθλέο - Φεδ 

Έλαο άιινο θόζκνο απνθαιύπηεηαη ζήκεξα ην πξσί, θαζώο ζα εμεξεπλήζνπκε ηελ «Γαιάδηα 

θόξε ηεο Αλδαινπζίαο». Πξόθεηηαη γηα ην αξηζηνπξγεκαηηθό εθζανπέλ, πνπ δεη καθξηά από 

ηηο ηνπξηζηηθέο εηζβνιέο ηνπ Νόηνπ δηαηεξώληαο αθόκε έλαλ ακόιπλην θαη αβίαζην 

ραξαθηήξα. Θα ζπλερίζνπκε γηα ηελ θνληηλή Μεθλέο, ηελ εληππσζηαθή πξσηεύνπζα ηνπ 

νπιηάλνπ Ηζκαήι. Θα ζαπκάζνπκε από ηνλ αληηθξηλό ιόθν ηα ηείρε θαη ηηο νρπξώζεηο πνπ 

πεξηθιείνπλ ηελ πόιε, ελώ εηζρσξώληαο ζην εζσηεξηθό ηεο παιηάο πόιεο, ζα επηζθεθζνύκε 

ηελ Πύιε Δι Μαλζνύξ θαη ην Μαπζσιείν ηνπ Μνπιάη Ηζκαήι. Σν απόγεπκα θαηαιήγνπκε ζηε 

Φεο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. (αο ζπκβνπιεύνπκε λα απνθύγεηε ην κέηξην θνιθινξηθό 

πξόγξακκα πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ πόιε).Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

Ηκέξα 4ε: Φεδ 
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Σν πξσί από ην ύςσκα ησλ ηάθσλ ησλ Μεξηληδώλ ζα εμνηθεησζνύκε κε ηελ θνηιάδα πνπ 

βξίζθεηαη ρηηζκέλε ε Φεδ θαη ζα εληνπίζνπκε ηα κλεκεία πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζηελ 

ππθλνδνκεκέλε πόιε. Θα μεθηλήζνπκε ηελ πεξηήγεζή καο από ηηο απαζηξάπηνπζεο πύιεο 

ησλ Βαζηιηθώλ Αλαθηόξσλ πνπ βξίζθνληαη δίπια από ηελ κεληίλα ηεο «λεόηεξεο» Φεδ ει 

Σδληίληα. ηε ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε από ηηο παιηέο πύιεο ΜπακπΜπνπηδινύλη γηα λα 

δηεηζδύζνπκε ζηνλ ιαβύξηλζν ηεο Φεδ ει Μπαιί. Δδώ ζα δνύκε ηηο θνξαληθέο ζρνιέο 

Καξανπίλ θαη Αηαξίλ, ην ζπληξηβάληΝεηδαξίλ, ην ηδακί ησλ ελεγαιέδσλ θ.ά. Θα επηζθεθζνύκε 

ηα γξαθηθά βαθεία θαη ζα παξαηεξήζνπκε από εηδηθή εμέδξα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηα 

πεξηβόεηα βπξζνδεςεία ηεο Φεδ. Σν απόγεπκα ρξόλνο ειεύζεξνο γηα λα ραζείηε ζηνλ 

ιαβύξηλζν ησλ ζνπθ ηεο παιηάο πόιεο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

 

Ηκέξα 5ε: Φεδ - Δξθνύλη 

Από ζήκεξα αιιάδνπκε ζθεληθό θαη θαηεπζπλόκαζηε ζηνλ θόζκν ηνπ ξνκαληηθνύ Μαξόθνπ 

κε ηηο νάζεηο, ηα θαξάγγηα θαη ηηο θάζκπεο. Πξώηα όκσο ζα ζηαζνύκε ζην Ηθξάλ ζηηο πιαγηέο 

ηνπ Μέζνπ Άηιαληα. ηε ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε από ηελ πεξηνρή ησλ Κέδξσλ ηνπ Αδξνύ θαη 

ζα πεξπαηήζνπκε αλάκεζα ζηα αησλόβηα δέλδξα. Από εδώ αξρίδεη ε ζπλερήο θάζνδνο ζηε 

αράξα! Θα δηαζρίζνπκε ηνλ Τςειό Άηιαληα θαη ζα κείλνπκε εκβξόληεηνη από ην απξόζκελν 

ζέακα ηνπ θαξαγγηνύ Εηδ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε έλα από ηα πην αθαηακάρεηα θνηληθνδάζε 

ηνπ αρέι. Καηαιήγνπκε ζην Δξθνύλη. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
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Ηκέξα 6ε: Δξθνύλη-Φαξάγγη Σόληξα- Οπαξδαδάη 

Αθήλνληαο γηα ηνπο αδαείο ηηο ηνπξηζηηθέο παγίδεο ηνπ «ηζίξθνπ» ηνπ κνλαδηθνύ ακκόινθνπ 

ηεο Μεξδνύγθα πνπ είλαη «παηείο κε παηώ ζε» κε ρηιηάδεο ηεηξαθίλεηα κεραλάθηα θαη... 

ακήραλεο γθακήιεο, πεξλάκε από ηηο πόιεηο ησλ Βέξβεξσλ ζην Σηλγθίξ θαηεπζπλόκαζηε ζην 

θαξάγγη ηεο Σόληξα, πνπ θαίλεηαη ζαλ λα ζπλζιίβεη ην ηνπίν κέζα ζηνπο γηγάληηνπο βξάρνπο 

ηνπ. Μεηά ηελ εμεξεύλεζε θαη ηηο θσηνγξαθηθέο ζηάζεηο ζπλερίδνπκε θαηά κήθνο ησλ 

Οάζεσλ γηα ηνλ ιεγόκελν «Γξόκν κε ηηο 1.000 Κάζκπεο»! Οη πεξηζζόηεξεο ζηέθνπλ ζήκεξα 

εξεηπσκέλεο. Όκσο ζηελ όαζε ηεο θνύξα ζα πεξπαηήζνπκε κέζα από ην θνηληθόδαζνο γηα 

λα θσηνγξαθίζνπκε ηελ δηάζεκε θάζκπαΑκεξηληίι πνπ κέρξη πξόζθαηα απεηθνλίδνληαλ ζηα 

ραξηνλνκίζκαηα ηεο ρώξαο θαη ζα ζηακαηήζνπκε γηα κηα θσηνγξαθία ζηελ ζηηβαξή 

ΚάζκπαΣανπξίη ησλ παλίζρπξσλ Παζάδσλ Γθιάνπη. Καηαιήγνπκε ζηελ Οπαξδαδάη γηα 

δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

Ηκέξα 7ε: Οπαξδαδάη-Αΐη Μπελ Υαληνύ-Μαξαθέο 

Σν πξσί καο πεξηκέλεη ην ππεξζέακα πνπ ιέγεηαη ΚζαξΑΐη Μπελ Υαληνύ, έλα κνλαδηθό 

νρπξσκέλν ρσξηό θηηζκέλν από ιάζπε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν ηεο UNESCO. Πνιιέο 
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γλσζηέο ηαηλίεο ηνπ Υόιπγνπλη γπξίζηεθαλ ζηελ ηνπνζεζία πνπ ζήκεξα αλαζηειώλεηαη 

ηαρύηαηα. Σν απόγεπκα θαηαιήγνπκε ζηελ απιή ησλ ζαπκάησλ θαη πην εμσηηθή πόιε ηνπ 

Μαξόθνπ, ην δηάζεκν Μαξαθέο. Πξνιαβαίλεηε κηα πξώηε επίζθεςε ζηελ θεληξηθή πιαηεία. 

Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

Ηκέξα 8ε:Μαξαθέο 

Ζ ζεκεξηλή καο μελάγεζε ζηελ απηνθξαηνξηθή πόιε αξρίδεη κε ην γύξν ησλ νρπξώζεσλ. ηε 

ζπλέρεηα ζα πάκε ζην ηέκελνο Κνπηνύκπηα κε ηνλ εληππσζηαθό κηλαξέ, ζηνπο Σάθνπο ησλ 

ααδηηώλ, ζηα αλάθηνξα Μπαρία, ζηελ πιαηεία Σδεκάα ει Φλα θαη ζηα ζνπθ ηεο Μεδίλαο. Σν 

κεζεκέξη κπνξείηε λα δνθηκάζεηε κηζνύη, ην παξαδνζηαθό ςεηό ησλ Βεξβέξσλ πνπ ην 

βγάδνπλ από ηα έγθαηα …ηεο γεο, όπνπ ην αθήλνπλ λα αξγνςήλεηαη ζε γηγάληηνπο ππόγεηνπο 

θνύξλνπο. Σν απόγεπκα πεξηπιαλεζείηε ζηνλ ιαβύξηλζν θαη ζηνλ εμσηηζκό ησλ ζνπθ. Γηα ην 

βξάδπ, ζαο πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζήζεηε ζε ζθελέο Βεξβέξσλ ην ππεξζέακα 

«Φαληάζηα» πνπ ζπλνδεύεηαη κε λνζηηκηέο από ηελ καξνθηλή θνπδίλα.Γείπλν θαη 

δηαλπθηέξεπζε. 

 

 

 

Ηκέξα 9ε:Μαξαθέο-Δζανπίξα-Δι Σδεληίληα 

Ο δξόκνο πνπ ζα δηαζρίζνπκε ζήκεξα ζα καο θέξεη ζην ςαξνιίκαλν ηεο Δζανπίξαο, κηα από 

ηηο ηξεηο σξαηόηεξεο πόιεηο ηνπ Μαξόθνπ. Ζ Δζανπίξα απιώλεηαη πάλσ ζε κηα ζηελόκαθξε 

ρεξζόλεζν θαη πξνζηαηεύεηαη από ηηο Πνξθπξέληεο Νεζίδεο, ελώ ηελ πεξηβάινπλ ςειά 

πέηξηλα ηείρε. Σν κεζεκέξη κπνξείηε λα γεπζείηε θξέζθν θαη θηελό ςάξη ζηνπο πάγθνπο θάησ 

από ηηο νκπξέιεο ηνπ παιηνύ ιηκαληνύ, πνπ ζα ην ςήζνπλ κπξνζηά ζαο νη ςαξάδεο. 

πλερίδνπκε γηα ηελ όκνξθε Δι Σδεληίληαζηνλ Αηιαληηθό σθεαλό πνπ νρπξώζεθε από ηνπο 

Πνξηνγάινπο ηνλ θαηξό ησλ Αλαθαιύςεσλ θαη ζα πεξπαηήζνπκε ζηα ηείρε ηεο. Γείπλν θαη 

δηαλπθηέξεπζε. 

 

Ηκέξα 10ε:Δι Σδεληίληα - Καδακπιάλθα-Αζήλα 
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Μεηά ην πξσηλό, γεκάηνη πινύζηεο εληππώζεηο από ηε ρώξα ηνπ Μαξόθνπ θαη έρνληαο θιείζεη 

ην νδνηπνξηθό καο, ζα κεηαθεξζνύκε ζην αεξνδξόκην ηεο Καδακπιάλθαγηα ηελ απεπζείαο 

πηήζε επηζηξνθήο. Άθημε ζηελ Διιάδα αξγά ην απόγεπκα. 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Ζ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη. 

ΠΣΗΔΙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗ 

Αζήλα – Καδακπιάλθα 19.05 21.30 

Καδακπιάλθα – Αζήλα 12.00 18.05 

 
΄ 

 

 

 
ΣΙΜΔ 

 
 
 

 

Σαμίδη Γηαηξνθή Αλαρώξεζε Γηακνλή Γίθιηλν Μνλόθιηλν 
Φόξνη/ 

Δίζνδνη 

ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΑΡΟΚΟΤ 

 

10 εκέξεο 

HΒ 

Ηκηδηαηξνθή 

20/5, 17/6, 

15/7, 5 & 

26/8, 9/9 

5*,4* 990 +320 +490 
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Πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Απεπζείαο πηήζεηο κε RoyalAirMaroc 

 Γηακνλή ζε μελνδνρεία 5*, 4* 

 Ζκηδηαηξνθή (πξσηλό θαη δείπλν) θαζεκεξηλά εθηόο ηεο 1εο κέξαο 

 Μεηαθνξέο, μελαγήζεηο, εθδξνκέο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 

 Φηινδσξήκαηα 

 Δηζόδνπο ζηνπο επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο 

 Διιελόθσλν αξρεγόο – ζπλνδό ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο/Φ.Π.Α. 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 
 

× Πνηά/αρζνθνξηθά 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

× Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πξνζθεξόκελα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν 
 
 

 
 

 
ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 
 

 Απαξαίηεην ην δηαβαηήξηό ζαο κε ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία εηζόδνπ 

ζηε ρώξα. 

 

 

 

 


