
 
 

Καζαμπλάνκα 
 

 

Το κύριο λιμάνι του Μαρόκου κι η μεγαλύτερη πόλη στο Μαγκρέμπ, η Καζαμπλάνκα είναι ένα 

πολυπολιτισμικό χρηματοοικονομικό κέντρο το οποίο είναι γνωστό για τη σύγχρονη κατασκευή 

του. Εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο τζαμί της Αφρικής, το Τζαμί Χασάν ΙΙ. Οι λεωφόροι της πόλης, 

κατασκευασμένοι τον 20ο αιώνα, σχεδιάστηκαν από Γάλλους πολεοδόμους, φέρνοντας πολλά 

ευρωπαϊκά στοιχεία μαζί τους. Η περιοχή Corniche, που βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανού, 

διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Αφρικής, ενώ είναι γεμάτη με παραλίες κι 

εκπληκτική θέα στο ηλιοβασίλεμα. Γοητευτική και με πολύ φωτογένεια, την πόλη κατακλύζει μία 

παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Η γαλλική αποικιοκρατική κληρονομιά της πόλης, συνυφασμένη με 

τον παραδοσιακό αραβικό πολιτισμό, συνθέτει έναν προορισμό που δε θέλετε να χάσετε. Αρτ 

ντεκό κτήρια, παλιά πέτρινα σοκάκια, μουσεία και παλάτια σας περιμένουν να τα εξερευνήσετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθείτε την Καζαμπλάνκα είναι από τον Απρίλιο έως τον 

Οκτώβριο, καθώς είναι οι πιο ήπιοι μήνες, με ευχάριστη ζέστη, σπάνιες βροχοπτώσεις κι 

ηλιόλουστες μέρες. 

 

 

 Καζαμπλάνκα – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 9 9 11 12 15 17 19 20 19 15 12 10 

Μεγ(°C) 17 18 19 20 22 24 26 26 26 24 20 18 

 

 

 

 Καζαμπλάνκα – Θερμοκρασία Θάλασσας  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Θερμ(°C) 17 17 17 18 19 21 22 23 23 22 20 19 

 

 

  

 

 Με μία ματιά 
  

 Επισκεφθείτε το Τζαμί Hassan II 

 Ψωνίστε στο Morocco Mall 

 Εξερευνήστε το Old Medina 

 Ξεναγηθείτε στο Μαροκινό Μουσείο του Ιουδαϊσμού 

 Απολαύστε ένα ποτό στο Sky 28 με θέα όλη την πόλη 

 Χαλαρώστε στο Parc de la Ligue Arabe 

 Θαυμάστε το Παλάτι του Βασιλιά 

 Περπατήστε στην παραθαλάσσια περιοχή The Corniche 

 Ξεναγηθείτε στο Villa des Arts 

 Κολυμπήστε στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού 

 Διασκεδάστε στο θεματικό πάρκο Parc Sindibad 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Μαρόκο 

 Γλώσσα: Αραβικά 

 Ζώνη Ώρας: -1 

 Νόμισμα: Ντιρχάμ Μαρόκου 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 9 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει λεωφορεία και τραμ. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε 

πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί.  

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποια τράπεζα στην 

πόλη ή σε κάποιο ανταλλακτήριο, κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί 

σας λίγα Ντιρχάμ από την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα 

καταστήματα Capital Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Ωστόσο, δε 

δέχονται όλα τα καταστήματα πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, καθώς στο Μαρόκο 

χρησιμοποιούν κυρίως μετρητά για τις συναλλαγές τους. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στην Καζαμπλάνκα, να προμηθευτείτε μία 

sim κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. 

Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση 

στο διαδίκτυο. 

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο.  

 

 

Συνδυάστε το ταξίδι σας στην Καζαμπλάνκα με: 
 

 Μαρακές 

 Ουαρζαζάτ 

 Εσσαουίρα 

 Φεζ 

 Έρφουντ 

 Ταγγέρη 

 Ραμπάτ 

 Λααγιούν 

 Μέκνες 

 Κοιλάδα Νταντές 

 

 

 

 



Δραστηριότητες  
 

 

1) Τζαμί Hassan II  

 

Αυτό το τζαμί βρίσκεται σε μία πλατφόρμα με θέα 

τον Ατλαντικό Ωκεανό. Το εμβληματικό τέμενός του 

είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του κόσμου κι είναι 

από τα λίγα τζαμιά που είναι ανοιχτά για 

ξεναγήσεις σε μη μουσουλμάνους. Διαθέτει 

γυάλινο πάτωμα, δίνοντας την ευκαιρία στους 

πιστούς να προσευχηθούν πάνω από τη 

θάλασσα. Το εκπληκτικής αρχιτεκτονικής Τζαμί 

Hassan II μπορεί να φιλοξενήσει έως 25.000 

ανθρώπους στο εσωτερικό του κι άλλους 80.000 

στην ευρύχωρη αυλή του. 

 

 

 

2) Old Medina 

 

Αυτή η γοητευτική περιοχή βρίσκεται πίσω από τα 

τείχη της παλιάς πόλης κι είναι πραγματικά 

μοναδική. Διαθέτοντας τυπικό αραβικό 

χαρακτήρα, θυμίζει λαβύρινθο κι είναι πολύ εύκολο 

να χαθεί κανείς εδώ. Ωστόσο, έχει κι αυτό τη 

γοητεία του. Ανακατευτείτε με τους ντόπιους που 

κάνουν τα ψώνια τους και τα παιδιά που τρέχουν 

στο δρόμο. Ψωνίστε παραδοσιακούς θησαυρούς 

κι ανακαλύψτε τα μικρά αξιοθέατα που κρύβει η 

περιοχή. 

 

 

 

3) Μαροκινό Μουσείο του Ιουδαϊσμού 

 

Όντας το μοναδικό Εβραϊκό μουσείο του αραβικού 

κόσμου, προσφέρει μία εικόνα στην ιστορία, τη 

θρησκεία, τις παραδόσεις και την καθημερινή ζωή 

των Εβραίων στο μαροκινό πολιτισμό. 

Παρουσιάζεται μέσα από εκθέσεις που περιέχουν 

πίνακες ζωγραφικής, στολίδια, ρούχα κι αντικείμενα 

μαροκινών συναγωγών. Υπογραμμίζοντας τη 

σημασία της διαθρησκευτικής συνύπαρξης στο 

μαροκινό πολιτισμό, είναι ένα μουσείο που 

σίγουρα αξίζει να επισκεφθείτε. 

 

 

 

 



4) Παλάτι του Βασιλιά 

 

Ο Βασιλιάς της χώρας έχει ένα παλάτι σχεδόν σε 

κάθε πόλη, σε περίπτωση βασιλικής επίσκεψης. 

Στην Καζαμπλάνκα, το παλάτι βρίσκεται στη νέα 

μεδίνα κι είναι εξίσου μεγαλοπρεπές με τα 

υπόλοιπα. Μπροστά στο παλάτι βρίσκεται μία 

τεράστια ανοιχτή πλατεία εξαιρετικής ομορφιάς την 

οποία μπορεί να απολαύσει ο καθένας. Ωστόσο, η 

είσοδος απαγορεύεται στο κοινό, το εξωτερικό 

όμως αξίζει σίγουρα να το θαυμάσετε. 

 

 

 

 
5) Parc de la Lingue Arabe 

 

Νότια από το Παλάτι του Μοχάμεντ του 5ου 

βρίσκεται στο Parc de la Lingue Arabe. 

Σχεδιασμένο το 1918, αυτό το πάρκο είναι γεμάτο 

με δρόμους με φοίνικες κι είναι ο μεγαλύτερος 

ανοιχτός χώρος της Καζαμπλάνκα. Είναι ιδανικό 

για παιχνίδια και περιπάτους, διαθέτοντας και 

μερικές καφετέριες. Δίνει τη δυνατότητα στους 

επισκέπτες να θαυμάσουν τη χλωρίδα της 

Αφρικής. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το 

Cathédrale de Sacré Coeur, ένας παραμελημένος 

πρώην καθεδρικός ναός, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της αρτ ντεκό αρχιτεκτονικής της πόλης. 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 
 

 Pastilla 

 

Αν σας αρέσουν οι γλυκές κι αλμυρές γεύσεις σε 

ένα πιάτο, τότε πρέπει να δοκιμάσετε το Pastilla. 

Πρόκειται για μία πίτα με κοτόπουλο που 

σερβίρεται με άχνη ζάχαρη. Παραδοσιακά, το 

μαγείρευαν με περιστέρι, ωστόσο σήμερα τα 

περισσότερα μαγαζιά χρησιμοποιούν κοτόπουλο. 

Καλό θα ήταν να ρωτήσετε πριν την παραγγείλετε. 

Εκπληκτική κι ιδιαίτερη, αυτή η πίτα ενθουσιάζει 

τους επισκέπτες με την απρόσμενη γεύση της. 

 

 

 

 

 



 Κους Κους 

 

Αυτό το πιάτο αποτελείται από μικρές μπάλες 

φτιαγμένες από σιμιγδάλι, μαγειρεμένες στον ατμό, 

που θυμίζουν ρύζι. Συνήθως σερβίρεται με κάποιο 

κρέας σε στιφάδο και λαχανικά. Παραδοσιακά 

παρασκευάζεται τις Παρασκευές (η ιερή ημέρα των 

μουσουλμάνων), αλλά μπορεί να το βρείτε σε 

μερικά εστιατόρια και τις καφετέριες όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας. 

 

 

 

 

 

 

 Ψώνια 

 

Η Καζαμπλάνκα είναι γεμάτη με υπέροχα μέρη για 

να πραγματοποιήσετε τα ψώνια σας. Για επώνυμες 

μάρκες σε ρούχα και παπούτσια κατευθυνθείτε στο 

Morocco Mall. Αν θέλετε να ψωνίσετε τοπικά 

προϊόντα και να νιώσετε Μαροκινοί, επιλέξτε το 

Marché Central, το Old Medina και το Quartier 

Habous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Το Μαρόκο δε φημίζεται για τη νυχτερινή του 

διασκέδαση και την κατανάλωση αλκοόλ. Ωστόσο, 

αυτό δεν ισχύει για την Καζαμπλάνκα. Γεμάτη 

ζωντανά μπαρ, μουσικές σκηνές και κλαμπ που 

συγκεντρώνουν ντόπιους και τουρίστες, θα σας 

ενθουσιάσει η νυχτερινή της διασκέδαση. Τα 

νυχτερινά κέντρα δεν είναι συγκεντρωμένα σε 

κάποια περιοχή, αλλά είναι διάσπαρτα σε όλη την 

πόλη. 

 

 

 

 

 

 

 



Μονοήμερες εκδρομές από την Καζαμπλάνκα 

 

 
 Ραμπάτ 

 

Το Ραμπάτ είναι η πρωτεύουσα του Μαρόκου κι 

απέχει 87 χιλιόμετρα από την Καζαμπλάνκα. Αυτή η 

σύγχρονη παράκτια πρωτεύουσα έχει πολλά 

συναρπαστικά ιστορικά μνημεία όπως το 

εξαιρετικό Μαυσωλείο του Μωάμεθ 5ου, το γραφικό 

Kesbah των Udayas και το μοναδικό Πύργο του 

Χασάν. Θαυμάστε τους όμορφους κήπους της 

πόλης και την παλιά αρχιτεκτονική της Χαλά ή 

κάντε βόλτα στις παραλίες, που προσφέρουν 

εκπληκτική θέα κι εξαιρετική χαλάρωση. Η μεδίνα 

του Ραμπάτ έχει καταχωρηθεί στα Μνημεία 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

 

 

 

 Ελ Τζαντίντα 

 

Αυτή η μικρή, παραθαλάσσια πόλη με 

πορτογαλική κληρονομιά βρίσκεται 102 χιλιόμετρα 

από την Καζαμπλάνκα. Όμορφες, αμμώδεις 

παραλίες, σκουριασμένα κανόνια, ευρωπαϊκή 

αρχιτεκτονική και ψηλοί τοίχοι χαρακτηρίζουν την 

πόλη. Αυτό για το οποίο είναι γνωστή είναι η 

Οχυρωμένη Πόλη του Mazagan, η οποία χτίστηκε 

από τους Πορτογάλους και καταχωρήθηκε στα 

Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

Εδώ μπορείτε να δείτε τις χαρακτηριστικές υπόγειες 

δεξαμενές νερού που χρονολογούνται από το 16ο 

αιώνα. 

 

 

 

 Μεκνές 

 

Το Μεκνές είναι μία από τις ομορφότερες 

αυτοκρατορικές πόλεις της χώρας. Μία μονοήμερη 

εκδρομή εδώ είναι αρκετή για να εξερευνήσετε τα 

καλύτερα αξιοθέατα, όπως το Μουσείο Μαροκινής 

Τέχνης, το Bab el Mansour, το Bou Inania Madrasa 

και το Μαυσωλείο του Μουλάι Ισμαήλ. Το Μεκνές 

είναι μία πόλη που συχνά αγνοούν οι τουρίστες, 

ωστόσο το μεγαλείο της αξίζει μία επίσκεψη. 

Ιδρύθηκε από τη φυλή Zanatah το 10ο αιώνα κι 

έγινε πρωτεύουσα του Μαρόκου το 1673. Συχνά 

αποκαλείται «Βερσαλλίες του Μαρόκου». 

 



 Μαρακές  

 

Το Μαρακές συχνά χαρακτηρίζεται «το κόσμημα 

του Νότου». Πρόκειται για μία μεθυστική και μαγική 

πόλη, την οποία ερωτεύονται οι περισσότεροι 

επισκέπτες. Η πρώην αυτοκρατορική πόλη διαθέτει 

πολλά αξιοθέατα που αξίζει να δείτε. Επισκεφθείτε 

την περιοχή Κόκκινη Πόλη, γεμάτη ιδιαίτερα 

μουσεία, παλάτια, αυλές, σοκάκια, γκαλερί τέχνης, 

ζωηρά παζάρια που πωλούν παραδοσιακά 

αντικείμενα, κήπους και τζαμιά. Όσες φορές κι αν 

την επισκεφθείτε, δε θα είναι ποτέ αρκετές. 

 

 

 

 Φεζ 

 

Η Φεζ χωρίζεται σε τρεις περιοχές, μία εκ των 

οποίων είναι από τις πιο παλιές μεδίνες της χώρας. 

Γεμάτη σουκ, μουσεία, τζαμιά και μνημεία, είναι 

καταχωρημένη στα Μνημεία Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι ένας παράδεισος 

για τους λάτρεις της βιοτεχνίας, χάρη στην 

παρουσία βυρσοδεψείων, ξυλουργείων και 

κεραμικών εργοστασίων.  Όταν πρωτοχτίστηκε η 

πόλη, υπήρξε σημαντικός τόπος έλξης για τεχνίτες, 

εμπόρους, δικηγόρους, αστρονόμους, 

μαθηματικούς και θεολόγους. 


	Πότε αξίζει να πάτε;

