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MAROKA
11 dienas / 10 naktis

1. diena. KASABLANKA

Ielidošana Mohammeda V lidostā. Transfērs uz kasablanku.  Reģistrēšanās
viesnīcā. Vakariņas. Atpūta. 

Nakts
viesnīcā

2. diena. KASABLANKA – RABATA (95 km)

Marokas  ekonomikās  galvaspilsētas  apskate:  galvenais  tirgus  laukums,
Habous rajons, Mohammed V laukums, Anfas un Ain Diab teritorija.
Pusdienas kādā no restorāniem okeāna krastā, kuru laikā gids sīkāk stāstīs
par ceļojumu. Galvaspilsētas Rabatas apskate: Mechouar (pilsētas daļa),
Oudaya Kasbah cietoksnis, Mohammeda V mauzolejs, Hassan tornis.
Vakariņas. Atpūta viesnīcā.

Nakts
viesnīcā

3. diena. RABATA – MEKNES – FEZ (160 km)

Ismailisma (Islāma atzars) galvaspilsētas Meknes apskate: slavena ar 40
km garām aizsargsienām, Bab Mansour vārti,  karaliskie staļļi  un ebreju
kvartāls. Pusdienas.
Svētās  Moulay  Idriss  pilsētas  apskate.  Romiešu  pilsētas  Volubilis
pilsdrupas. Izbraukšana uz Fez. Vakariņas un atpūta viesnīcā.

Nakts
viesnīcā

4. diena. FEZ

Visa  diena  paredzēta  Fez  pilsētas  apskatei.  Viduslaiku  pilsētas  centrs
“Medina” ar Attarine un Bou Anania Medersas (skolas), Nejjarine cietoksni,
Moulay Idriss mauzoleju, Karaouine mošeju.
Pusdienas  marokāņu  stilā  restorānā  Medinā.  Pēcpusdienā  Fez  Medinas
apskate.  Vakariņas un atpūta viesnīcā.

Nakts
viesnīcā

5. diena. FEZ – MIDELT – ERFOUD – MERZOUGA (450 km)

Izbraukšana uz  Erfoud caur  kalniem un ciedru  mežiem,  braucot  garām
Ifrane (kalnu slēpošanas kūrortam) un Azrou (rokdarbu centrs).
Apstāšanās Midelt pilsētā pusdienām. Ceļš uz Erfoud caur Errachidia un Ziz
ielejām, kuras ir palmu ieskautas.
Tālāk  transfērs  4x4  automašīnās  uz  Merzougu.  Vakariņas  un  atpūta
Auberge Tombouctou vai telšu kempingā Bivouac Erfoud pilsētā.

Nakts
viesnīcā

6. diena. ERFOUD – RISSANI – TINGHIR – OUARZAZATE (390 km)

Agri no rīta brauciens ar džipiem uz smilšu kāpām Merzougā, lai vērotu
saullēktu. Atgriešanās viesnīcā,  brokastis.
Brauciens uz Rissani – svēto pilsētu, kurā apglabāts Moulay Ali Cherif no
Alaoite  dinastijas.  17.gs.  kasbah  (cietokšņa  pilsēta)  Ksar  Abbar  drupu
apskate. Todghas kanjons, kura augstums ir 250 metri. 
Pusdienas  restorānā,  kurš  atrodas  dažu  pēdu  attālumā  no  kanjona.
Izbraukšana uz Dades kanjonu, pēc tam ceļš uz Ouarzazate pa ceļu no
kura redzami tūkstošiem kasbah - cietokšņu pilsētas, kā arī Dades ieleja,
kura slavena ar tās rozēm, tur katru gadu notiek Moussem (rožu festivāls).
Taourirt kasbah apskate.
Vakariņas un atpūta viesnīcā.

Nakts
viesnīcā
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7. diena. OURARZAZATE – AIT BENHADDOU – MARRAKECH (230 km)

Taouirt  Tiffeltout  un  Ait  Benhaddou  kasbahu  apskate  (iespaidīgākie
cietokšņi  dienvidu  Marokā).  Tie  redzami  daudzās  slavenās  filmās,
piemēram, “Laurence of Arabia”. Pusdienas restorānā uz terases ar skatu
uz kasbah. 
Izbraukšana uz  Marakešu caur  Tichku ar  lielisku skatu  uz  Atlasa  kalnu
grēdu. Vakariņas un atpūta viesnīcā.

Nakts
viesnīcā

8. diena. MARAKEŠA 

Diena veltīta Marakešas apskatei, otra lielākā impērijas pilsēta, populāra
kā dienvidu pērle. Pilsētu dibināja Almoravides 11. gs. beigās. Ekskursijas
uz Menara dārzu, Saadian kapiem, Bahia pili,  Koutoubia un Dar Si Said
muzejiem. Pusdienas viesnīcā.
Pēcpusdienā rokdarbu kvartālu un Djemaa El Fna apmeklēšana. Vakariņas
un atpūta viesnīcā. 

Nakts
viesnīcā

9. diena. MARAKEŠA – ESSAOUIRA (160 km)

No rīta atpūta un plkst. 10.00 izbraukšana uz Essaouira. Pusdienas vietējā
restorānā. Essaouira – idilliska zvejnieku pilsētiņa, slavena ar kokgriezumu
rokdarbiem. Vakariņas un atpūta viesnīcā.

Nakts
viesnīcā

10. diena. ESSAOUIRA – SAFI- EL JADIDA – KASABLANKA (270 km)

Izbraukšana uz Safi, slavena ar portugāļu cietokni un keramiku. Ekskursija
pa  pilsētu.  Brauciens  uz  Oualidia  pa  skaistu  piekrastes  ceļu,  pusdienas
restorānā Oualidia  ar  skatu uz līci.  Ceļš  uz  El  Jadida,  pilsētas apskate,
iekļaujot slaveno citadeli, kura atgādina par portugāļu okupāciju 16. gs. 
Tālāk brauciens uz Kasablanka. Vakariņas un atpūta viesnīcā.

Nakts
viesnīcā

11. diena. KASABLANKA

Transfērs uz lidostu Kasablankā.

Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma un ir  atkarīga no brauciena laika un izvēlētās
viesnīcu kategorijas.

Cenā iekļauts:

- atpūta viesnīcā ar brokastīm un vakariņām (HB);
- transports;
- transfērs no Erfoud uz Auberge Tombouctou pilsētā Merzouga ar 4x4 automašīnām;
- gids, ja grupā ir vairāk par 7 personām;
- vietējie gidi pilsētās, ja grupā ir vairāk par 4 personām;
- ieejas maksas programmā minētajās vietās;
- bagāžas pārvešana un dzeramnaudas viesnīcās un restorānos.

Viesnīcas

Pilsēta Confort kategorija Superior kategorija

Casablanca Idou Anfa 4* Golden Tulip Farah 5* 

Rabat Golden Tulip Farah 5* Golden Tulip Farah 5* 

Fez Zalagh I 4* Palais Medina Fes 5*
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Merzouga Auberge Tombouctou 4* Auberge Tombouctou 4*

Ouarzazate Riad Salam 4* Berbere Palace 5*

Marrakech Atlas Asni 4* Palais Medina 5*

Essaouira Ryad Mogador 4* Atlas Essaouira 5*
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