
  
  
  

  

  

ΑΑΥΥΤΤΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟ  

ΜΜΑΑΡΡΟΟΚΚΟΟ    
  

ΚΚααζζααμμππλλάάννκκαα,,  ΡΡααμμππάάττ,,  ΜΜεεκκννέέςς,,  ΦΦεεζζ,,  ΜΜααρρρραακκέέςς  
 

  

❖❖  ΕΕκκδδρροομμήή  σσττηηνν  ππααρρααθθααλλάάσσσσιιαα  ππόόλληη  ΕΕσσσσααοουυίίρραα    

❖❖  ΔΔώώρροο::  ΦΦοολλκκλλοορριικκόό  σσόόοουυ  ""FFaannttaassiiaa""    

  

 

Στο σταυροδρόμι Ευρώπης-Αφρικής και Μεσογείου-Ατλαντικού, το Μαρόκο γνώρισε κατά τη διάρκεια της μακράς του 

ιστορίας πολλούς κατακτητές και εποίκους, καθένας από τους οποίους άφησε τα ίχνη του στον πολιτισμό και στις 

συνήθειες των κατοίκων του.  

Έρημος, βουνά και οάσεις, πολύχρωμες αγορές, κάσμπες και μεντίνες, αυτοκρατορικές πόλεις, γραφικά χωριά και 

βεδουίνοι, ένα ταξίδι στα όρια Δύσης και Ανατολής, που θα σας συναρπάσει!  

Η βασική πύλη εισόδου της χώρας με το εξωτικό όνομα και τους συνειρμούς που φέρνει στον νου, η Καζαμπλάνκα, το 

παλάτι και η κάσμπα της πρωτεύουσας Ραμπάτ, τα στενά δαιδαλώδη σοκάκια με τις συντεχνίες στη μεντίνα της Φες, η 

παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, η καστροπολιτεία Εσσαουίρα με το νησιώτικο χρώμα, τα σουκ και η 

μεγαλειώδης "Πλατεία των Θαυμάτων" στο απαράμιλλο Μαρρακές… το Μαρόκο είναι μια χώρα, όπου ο μυστικισμός 

και ο παράδεισος των αισθήσεων μαγνητίζει! 

 



11ηη  μμέέρραα::  ΑΑθθήήνναα  --  ΜΜααρρρραακκέέςς  --  ΚΚααζζααμμππλλάάννκκαα      
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Μαρρακές. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για την 
οικονομική πρωτεύουσα του Μαρόκου, την 
Καζαμπλάνκα (Νταρ-Ελ-Μπεϊντά). Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
  

22ηη  μμέέρραα::  ΚΚααζζααμμππλλάάννκκαα,,  ΞΞεεννάάγγηησσηη    
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων την πλατεία 
Μοχάμεντ Ε΄ - την μεγαλύτερη πλατεία της πόλης με 
την Γαλλική Πρεσβεία, το Δημαρχείο και την 
Υπερνομαρχία - την πλατεία των Ηνωμένων Εθνών, 
την κεντρική αγορά, την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς, 
το τζαμί του βασιλιά Χασάν Β΄ (εξωτερικά) - ένα από τα μεγαλύτερα τεμένη του ισλαμικού κόσμου - και την πλούσια 
συνοικία Άνφα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

  

33ηη  μμέέρραα::  ΚΚααζζααμμππλλάάννκκαα  --  ΡΡααμμππάάττ  --  ΜΜεεκκννέέςς  --  ΦΦεεζζ    
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα του 
Μαρόκου, το Ραμπάτ, όπου θα επισκεφθούμε το 
παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το μαυσωλείο του 
Μοχάμεντ Ε΄, τον Πύργο του Χασάν και την Κάσμπα 
Ουντάια (Oudaya Kasbah). Συνεχίζουμε για την 
παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές. 
Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε την ιστορική πλατεία 
Λα Χεντίμ, γνωστή και ως "πλατεία της 
καταστροφής", θα δούμε εξωτερικά το παλάτι του 
Μουλάι Ισμαήλ με την μεγαλόπρεπη πύλη Μπαμπ 
Ελ Μανσούρ και τα τείχη της πόλης. Αναχώρηση για 
την "αυτοκράτειρα των πόλεων", την αρχοντική Φεζ, 
που βρίσκεται στην καρδιά του Μαρόκου. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

44ηη  μμέέρραα::  ΦΦεεζζ      
Πρωινή ξενάγηση στην κατ' εξοχήν ιερή πόλη της χώρας, την "Μέκκα του Μαρόκου", τη Φεζ, η οποία θεμελιώθηκε το 
791 μ.Χ. από τον Μουλά Ιντρίς Α΄ - είναι δηλαδή η παλαιότερη από όλες τις αυτοκρατορικές πόλεις. Ξεκινάμε από το 
ανάκτορο των Μερινιδών - της δυναστείας που προσέδωσε αίγλη και κύρος στην πόλη. Είναι το παλαιότερο ανάκτορο 
της χώρας και καλύπτει μια επιφάνεια 800 εκταρίων (εξωτερικά). Συνεχίζουμε με την Εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, μια 
από τις ωραιότερες και τις πλουσιότερες της χώρας και καταλήγουμε στην δαιδαλώδη Μεντίνα του 11ου αιώνα. 
Πρόκειται για έναν πραγματικό λαβύρινθο με 9.202 σοκάκια, μέσα στον οποίο θα δούμε το τζαμί Καραουίν 
(εξωτερικά), έδρα του μουσουλμανικού Πανεπιστημίου της Φεζ, που ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα και είναι ίσως το 
παλαιότερο του κόσμου, το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς Β΄ (εξωτερικά) και την μεντρέσα Μπου Ινανία (Bou Inania). 
Μέσα στην Μεντίνα θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να δούμε τα βυρσοδεψία, που λειτουργούν ακόμα με τον 
πατροπαράδοτο τρόπο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το λαογραφικό μουσείο Μπατάα. Ολοκληρώνουμε την 
ξενάγησή μας με τα ερείπια της νεκρόπολης των Μερινιδών. Απόγευμα ελεύθερο για περιπλάνηση στα εκπληκτικά 
παζάρια της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 



  

55ηη  μμέέρραα::  ΦΦεεζζ  --  ΜΜααρρρραακκέέςς    
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την "Κόκκινη Πόλη", το κοσμοπολίτικο Μαρρακές. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα βόλτα με τον αρχηγό σας στην φημισμένη πλατεία Τζεμαά Ελ Φνα ή αλλιώς "Πλατεία των 
Θαυμάτων", που θα μας καταπλήξει με τα χίλια πρόσωπά της. Σύμφωνα με την UNESCO, η πλατεία αυτή αποτελεί 
"Θαύμα Προφορικής και Άυλης Παράδοσης της Ανθρωπότητας". Εκεί, επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα 
μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών, μέντιουμ, 
χαρτορίχτρες, ταχυδακτυλουργοί, παραμυθάδες και μάγισσες, σε συνδυασμό με τα εκατοντάδες μαγαζιά που 
ξετρυπώνουν από τις πιο απίθανες γωνίες των σουκς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

  

66ηη  μμέέρραα::  ΜΜααρρρραακκέέςς,,  ΞΞεεννάάγγηησσηη  ππόόλληηςς,,  ΔΔΩΩΡΡΟΟ::  ΦΦοολλκκλλοορριικκόό  SShhooww  μμεε  πποοττόό  σσττοο  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς  γγννωωσσττόό  CChheezz  AAllii!!      
Πρωινή ξενάγηση στο Μαρρακές. Θα ξεκινήσουμε από 
το Τζαμί Κουτούμπια, το οποίο βλέπουμε εξωτερικά, 
καθώς δεν επιτρέπεται η επίσκεψη σε μη 
μουσουλμάνους. Ο μιναρές του τζαμιού αυτού 
αποτελεί το σύμβολο της πόλης. Θα συνεχίσουμε με το 
παλάτι Ελ Μπαχία του 19ου αιώνα, δηλαδή το παλάτι 
της ευνοούμενης του τότε πασά της πόλης, καθώς και 
το εθνογραφικό μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ (Dar Si 
Said), ένα πανέμορφο ανάκτορο που φιλοξενεί μια 
πλούσια συλλογή από ξύλινα διακοσμητικά, χαλιά κλπ. 
Θα διασχίσουμε την πολύχρωμη εβραϊκή συνοικία 
Melah, που βρίσκεται δίπλα στα πολύβουα παζάρια, 
τα σουκς της Μεντίνας (της παλιάς αγοράς). Θα 
επισκεφθούμε επίσης τον πανέμορφο κήπο του 
Γάλλου ζωγράφου Ζακ Μαζορέλ (Jacques Majorelle, 
1886-1962), ένα είδος παράδεισου σε μινιατούρα με 
σπάνια φυτά, που έφερνε ο ίδιος από τα ταξίδια του 
στον κόσμο. Μετά τον θάνατό του το 1962, ο κήπος 
εγκαταλείφθηκε έως το 1980 που αγοράσθηκε από τον 
διάσημο Γάλλο σχεδιαστή μόδας Yves Saint Laurent 
και τον σύντροφό του Pierre Bergé, οι οποίοι 
γοητευμένοι από το εξωτικό Μαρρακές, αποφάσισαν 
να ζουν κατά διαστήματα και εκεί. Tο 2008, μετά  τον 
θάνατο του Yves Saint Laurent, η ιδι  οκτησία περιήλθε 
στο κοινωφελές Ίδρυμα Bergé-Saint Laurent, το οποίο 
ανέλαβε τη διατήρηση και τη συντήρησή του. Εκτός 
του μουσείου για τον βερβερίνικο πολιτισμό με 
εξαιρετικές συλλογές κοσμημάτων, όπλων, χαλιών, 
υφασμάτων κλπ., στον χώρο του κήπου ιδρύθηκε το 
2017 μουσείο για τις δημιουργίες του Yves St Laurent. 
Λειτουργούν επίσης βιβλιοπωλείο, καφετέρια και boutique. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ θα 
απολαύσουμε το φολκλορικό σόου "FANTASIA" στο διάσημο Chez Ali.   

  



77ηη  μμέέρραα::  ΜΜααρρρραακκέέςς,,  ΕΕκκδδρροομμήή  σσττηηνν  ΕΕσσσσααοουυίίρραα  
Πρωινή αναχώρηση για την Εσσαουίρα, μια πόλη στις ακτές του 
Ατλαντικού, ντυμένη στα λευκά και τα μπλε, που σήμερα 
αποτελεί σημαντικό κέντρο της μαροκινής καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. Ανεβείτε στο κάστρο και απολαύστε την μαγευτική 
θέα, περπατήστε κατά μήκος του ωκεανού και ακούστε το 
τιτίβισμα των γλάρων... Η Εσσαουίρα σίγουρα θα σας αφήσει 
όμορφες εικόνες. Στην περιοχή της Εσσαουίρα και του 
Μαρρακές φυτρώνουν οι αργκανιές, από τις οποίες βγαίνει το 
πανάκριβο έλαιο αργκάν (argan, αργανέλαιο). Τα κλαδιά των 
δένδρων αργκάν φέρουν άγρια αγκάθια, που αποδεικνύονται 
αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέτρο για όσους επιθυμούν να συ 
λλέξουν τους καρπούς τους - για όλους, εκτός από τις απτόητες 
κατσίκες, που σκαρφαλώνουν πάνω στα δέντρα αυτά! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

  

88ηη  μμέέρραα::  ΜΜααρρρραακκέέςς  --  ΑΑθθήήνναα        
Λίγος χρόνος ελεύθερος το πρωί μέχρι την ώρα της μεταφοράς μας στο αεροδρόμιο για την πτήση μας στην Αθήνα. 
Άφιξη αυθημερόν.   
 

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς:: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.  

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς::  1144,,  1188  ΑΑππρριιλλίίοουυ                  88  μμέέρρεεςς    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά: + € 300 

Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι    

• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΡΑΚΕΣ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES  
ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΡΑΚΕΣ   Α3 738   13:30΄ - 16:00΄ 
ΜΑΡΡΑΚΕΣ - ΑΘΗΝΑ   Α3 739   17:00΄ - 23:00΄ 

• Επτά Διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχεία 4*/5*: Καζαμπλάνκα (2), Φεζ (2), Μαρρακές (3) 

• Ημιδιατροφή  

• Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού 

• Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος 

• Είσοδοι στα μουσεία, μνημεία και αξιοθέατα που αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα  

• Έμπειρος επίσημος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός  

• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 

• Ενημερωτικά έντυπα 

  

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  

• Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 

• Ό,τι δεν αναγράφεται στα Περιλαμβανόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.  
 

ΕΕννδδεειικκττιικκάά  ΞΞεεννοοδδοοχχεείίαα  ((ήή  ππααρρόόμμοοιιαα))    
 

Καζαμπλάνκα: Odyssee 4* 
Φεζ: Palais Medina 5* 
Μαρρακές Atlas Medina & Spa 5* 

 

Τιμή κατ’ άτομο    

Δίκλινο  995  

3ο άτομο έως 12 ετών        895  

Μονόκλινο    1195  


