
Δηάξθεηα: 11 εκέξεο 
Αλαρωξήζεηο: 14, 27/09, 11/10, 16/10 

 

ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΡΟΚΟ ΜΕ ΣΑΓΓΕΡΗ  
Καδακπιάλθα – Ρακπάη – Σαγγέξε – εθζανπέλ – Μεθλέο – Φεδ – Μηληέιλη –

Εξαζηληία – Εξθνύλη - Μεξηδνύγθα (Άλω, Μέζνο & Κάηω Άηιαληαο) - Φαξάγγη 

Σόληξα – Νηάληεο – Σηλεξρίξ – Οπαξδαδάη – Μαξαθέο – Εζζανπίξα 
 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
 

Απνθιεηζηηθό ηαμίδη ηνπ γξαθείνπ καο, πνπ «βιέπεη» ην Μαξόθν απ’ άθξε ζ’ άθξε κε πνιιέο 
ζεκαληηθέο εθδξνκέο πνπ ζε άιια πξνγξάκκαηα είλαη πξναηξεηηθέο ή δελ ππάξρνπλ θαζόινπ. 
Έπεηηα από επηηόπηα έξεπλα δηακνξθώζακε απηό ην ηαμίδη ζην Μαξόθν όπσο εκείο ην ζέινπκε, 

ρσξίο επηδεξκηθέο επηζθέςεηο. Οη ηπρεξνί πνπ ζα ην επηιέμνπλ, ζα γεπηνύλ έλα γεκάην 
πξόγξακκα, πνπ εθκεηαιιεύεηαη ζην έπαθξν ην δηαζέζηκν ρξόλν. Έλα πινύζην νδνηπνξηθό κε 

έξεκν θαη βνπλά, θάζκπεο θαη επηβιεηηθέο πόιεηο, δσληαλέο αγνξέο θαη έληνλε αξαβηθή 
αηκόζθαηξα. Πηζηό ζηα πιήξε πξνγξάκκαηα, ην γξαθείν πεξηιακβάλεη εκεξήζηα εθδξνκή ζηελ 
παξαζαιάζζηα «Μπιε πόιε» Εζζανπίξα, θαζώο θαη βόιηα κε jeep ζηελ έξεκν ηεο 

Μεξηδνύγθα, γηα λα αγλαληέςνπκε από ηνπο ακκόινθνπο ηελ αλαηνιή ή ηε δύζε ηνπ ήιηνπ. Η 
πξνζζήθε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο Ταγγέξεο, απνθάιπςε ζηα κάηηα ηνπ ηαμηδηώηε, δίλεη ζην 

πξόγξακκα αέξα ρνιηγνπληηαλό… 
 
 



1ε εκέξα: Αζήλα – Μαξαθέο (1ε μελάγεζε) 
Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ όκνξθε κεγαινύπνιε ηνπ λόηηνπ Καξόθνπ, 

ην εμσηηθό Καξαθέο. Ρα δσεξά ρξώκαηα ηνπ πνιύβνπνπ ζνπθ, ην θόθθηλν ρξώκα ζηνπο 
ηνίρνπο ηεο Κεδίλαο (παιηά πόιε), ηα αλαθαηεκέλα αξώκαηα από ηα ρηιηάδεο κπαραξηθά θαη νη 
ήρνη ησλ παξακπζάδσλ, ησλ ππξνθάγσλ θαη ησλ γεηεπηώλ ησλ θηδηώλ θάλνπλ ην Καξαθέο ην 

πην εμσηηθό κέξνο ηνπ θόζκνπ. Από ηελ άιιε, ιίγν πην πέξα από ηελ εμσηηθή κεισδία ηεο 
Κεδίλαο, ζηελ Γθειίδ ή Ville Nouvelle (Λέα πόιε), όπσο ηελ απνθαινύλ νη ληόπηνη, δεπγάξηα 

θιείλνπλ ηξαπέδη ζε κνδάηα εζηηαηόξηα, παξέεο μελπρηνύλ ηζνπγθξίδνληαο κνρίην ζηα κπαξ θαη 
αζηξαθηεξά θάκπξην αλεβνθαηεβαίλνπλ ζηηο ιεσθόξνπο ηεο πόιεο. Ρν Καξαθέο είλαη από 
κόλν ηνπ έλαο πξννξηζκόο. Ρόζν Αλαηνιή θαη ηόζν Γύζε, ηόζν Δπξώπε θαη ηόζν Αθξηθή, ηόζν 

θνληά θαη ηόζν καθξηά ηαπηόρξνλα. Ρν Καξαθέο είλαη όια απηά πνπ ζαο θέξλνπλ ζηνλ λνπ ηα 
αλαηνιίηηθα παξακύζηα, αιιά ηαπηόρξνλα είλαη θαη έλαο άθξσο θνζκνπνιηηηθόο πξννξηζκόο, κε 

ηα café ηνπ, ηηο γθαιεξί κνληέξλαο ηέρλεο, ηα ππέξνρα πάξθα ηνπ, ηα αξηηζηίθ κπαξάθηα, ζηα 
νπνία μελπρηνύλ κέρξη ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο, θαη ηα εμαηξεηηθά εζηηαηόξηα. Γελ είλαη ηπραίν 
πνπ ε δεύηεξε γιώζζα ηεο ρώξαο είλαη ηα Γαιιηθά. Όινο απηόο ν θνζκνπνιίηηθνο αέξαο δελ 

αθήλεη θαλέλαλ ηαμηδηώηε αζπγθίλεην. Πήκεξα ινηπόλ ζα γλσξίζνπκε ην ζύγρξνλν θνκκάηη 
ηεο πόιεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ αξρεγνύ καο. Θα θάλνπκε κηα βόιηα ζηελ πεξηνρή ηεο Γθειίδ, 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθαιύςνπκε ην δηαθνξεηηθό πξόζσπν ηνπ Καξαθέο ην βξαδάθη κε κηα 
βόιηα κε ηηο παξαδνζηαθέο άκαμεο, πεξλώληαο από ηηο ζύγρξνλεο ζπλνηθίεο κέζα ζηελ παιηά 
Κεδίλα θαη ζηε γξαθηθή πιαηεία Ρδεκάα Δι Φλα, ην κεγαιύηεξν ππαίζξην ζέαηξν ηνπ θόζκνπ 

(ην θόζηνο ηεο βόιηαο κε ηηο άκαμεο δελ πεξηιακβάλεηαη).  Ζ ππέξνρε βξαδηά καο ζα θιείζεη 
κε ηελ επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο, όπνπ θαη ζα δηαλπθηεξεύζνπκε. 

 
2ε εκέξα: Μαξαθέο (2ε εθηεηακέλε μελάγεζε κε ην κνπζείν Dar Si Said-Είζνδνο 
ζηνπο θήπνπο Μαδνξέι) 

Ρνπνζεηεκέλν ζε έλα ζηαπξνδξόκη ζεκαληηθώλ εκπνξηθώλ δξόκσλ , αλάκεζα ζηελ νξνζεηξά 
ηνπ Άηιαληα , ηε Παράξα θαη ηελ απεξα ληνζύλε ησλ λνηίσλ πεξηνρώλ , ην Καξαθέο εήλαη ε 

«θόθθηλε πόιε», ε πξσηεπ́νπζα ηνπ Λν́ηνπ θαη ε ηξήηε κεγαιπ́ηεξε πν́ιε ηεο ρσ́ξαο . Θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο μελάγεζήο καο ζα ζαπκάζνπκε ηα ηείρε ηεο πόιεο , ην παιάηη Κπάρηα , ηνπο 

θήπνπο Καδνξέι θαη ηνπο ηάθνπο ησλ Saadi. Θα επηζθεθηνύκε επίζεο θαη ην κνπζείν Dar Si 
Said. 
 

3ε εκέξα: Μαξαθέο – νινήκεξε εθδξνκή ζηελ Εζζανπίξα 
Νινήκεξε εθδξνκή ζηελ παξαζαιάζζηα πόιε ηεο Δζζανπίξα. Πηελ πεξηνρή ηεο Δζζανπίξα θαη 

ηνπ Καξξαθέο θπηξώλνπλ νη αξγαληέο από ηηο νπνίεο  βγαίλεη ην παλάθξηβν έιαην Argan. Ζ 
Δζζανπίξα είλαη κηα πόιε ληπκέλε ζηα κπιε, ε νπνία ζήκεξα έρεη εμειηρζεί ζε ζεκαληηθό 
θέληξν καξνθηλήο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, κε πνιινύο δσγξάθνπο θαη θαιιηηέρλεο. 

Αλεβείηε ζην θάζηξν γηα λα απνιαύζεηε ηε ζέα ηνπ σθεαλνύ. Δπηζηξνθή ζην Καξξαθέο. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
4ε εκέξα: Μαξαθέο (Είζνδνο ζην θηλεκαηνγξαθηθό ζηνύληην Atlas) – Αΐη Μπελ 
Χαληνύ – Οπαξδαδάη – Νηαληέο 

Ξξσηλή αλαρώξεζε από ην Καξαθέο κε ζεκεξηλό πξννξηζκό καο ηελ Νπαξδαδάη θαη ην 
Φαξάγγη Ληαληέο. Ιίγν κεηά ηελ έμνδν ηεο πόιεο, ζε έλα θνκκάηη ηνπ νξνπεδίνπ, ζα δνύκε 

κηα παιηά ζηξαηησηηθή βάζε πνπ ηδξύζεθε από Γάιινπο ιεγεσλάξηνπο ην 1920, όπνπ ζήκεξα 
ππάξρνπλ θηλεκαηνγξαθηθά ζηνύληην ζηα νπνία έρνπλ γπξηζηεί πνιιέο θηλεκαηνγξαθηθέο 
ηαηλίεο θαη  κπνξείηε λα ηα επηζθεθζείηε πξναηξεηηθά (Studio Atlas). Πηε ζπλέρεηα ζηακαηάκε 

ζην Αΐη Κπελ Σαληνύ – ρσξηό πξνζηαηεπόκελν από ηελ Νπλέζθν – κε ραξαθηεξηζηηθέο 
Θάζκπεο, όπνπ γπξίζηεθαλ θαη πνιιέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Ππλερίδνπκε γηα ηελ 

Νπαξδαδάη, ζην θέληξν ελόο εξεκηθνύ νξνπεδίνπ. Δπίζθεςε ζηελ πόιε θαη θαηόπηλ ζα 
ζπλερίζνπκε γηα ην Φαξάγγη Ληαληέο, κέζσ κηα δηαδξνκήο αλάκεζα ζε θαξάγγηα θαη νάζεηο 



όπνπ ζα ζπλαληήζνπκε ελδηαθέξνληεο νηθηζκνύο ζηελ θνηιάδα ησλ «Σηιίσλ Θάζκπα», κεηαμύ 
ησλ νπνίσλ ε Πθνύξα, ε Δι Θειάα Καγθνύλα θαη ε Κπνπικάλ. Άθημε ζην Φαξάγγη Ληαληέο ή 

ζηελ Θνηιάδα Νπαξδαδάη, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
5ε εκέξα: Νηαληέο – Κνηιάδα Σόληξα – Σηλεξρίξ – Ρηδάλη (Δύζε ηνπ ήιηνπ ζηε 

Μεξηδνύγθα κε Jeep 4X4) – Εξθνύλη 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ Ρηλεξρίξ, κηα ζρεηηθά κεγάιε θσκόπνιε ρηηζκέλε γύξσ από 

ιόθνπο, δίπια ζε κηα από ηηο νκνξθόηεξεο νάζεηο ηνπ λόηνπ. Πε θνληηλή απόζηαζε βξίζθεηαη ε 
είζνδνο ζην Φαξάγγη ηνπ Ρόληξα. Θα επηζθεθζνύκε ην θάζηξν Οηδάλη, ελώ ζα ππάξρεη θαη 
ρξόλνο ειεύζεξνο γηα λα απνιαύζεηε ηελ ζέα ζηηο απόηνκεο, βξαρώδεηο πιαγηέο.  Γηα ηε 

ζπλέρεηα έρνπκε νξγαλώζεη κηα δηαθνξεηηθή εθδξνκή. Άιιε κηα πξνζθνξά ηνπ γξαθείνπ καο, 
πνπ ζπλήζσο δίλεηαη ζαλ πξναηξεηηθή κε ην αλάινγν θόζηνο. Κε εηδηθά jeep ζα δηαζρίζνπκε 

ηελ βξαρώδε έξεκν θαη ζα κεηαθεξζνύκε ζηνπο ςεινύο ακκόινθνπο ηεο Κεξηδνύθα. Δδώ, ε 
πεξηήγεζε – άλνδνο γίλεηαη πιένλ κε ηα πόδηα ή κε θακήιεο (πξναηξεηηθά), γηα κία καγεπηηθή 
παλνξακηθή άπνςε ηεο αλαηνιήο ή ηεο δύζεο ηνπ ειίνπ*. Βξηζθόκαζηε αθξηβώο ζηελ είζνδν 

ηεο απέξαληεο εξήκνπ θαη ζα δνύκε πσο ν ήιηνο ρξσκαηίδεη ηνπο ακκόινθνπο πνπ 
απιώλνληαη κπξνζηά καο. Κηα εκπεηξία δσήο! Ππλερίδνπκε ηε δηαδξνκή καο κέρξη ηελ 

Δξθνύλη. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
*Πεκείσζε: Ζ εθδξνκή απηή πηζαλόλ λα γίλεη ηελ επόκελε εκέξα, κε ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ 
(αλάινγα κε ηα ρξνληθά πεξηζώξηα). 

 
6ε εκέξα: Εξθνύλη – Εξαζίληηα – Μηληέιη – Ιθξάλ – Φεδ 

Πήκεξα ην πξσί αλαρσξνύκε νδηθώο κε πξννξηζκό ηελ Φεδ. Θαζνδόλ πεξλάκε από ηελ 
Δξαζίληηα (ε παιηά Ksar el Souk - νρπξό ησλ Γάιισλ ιεγεσλάξησλ) ζηε Παραξηαλή πιεπξά 
ηνπ Άηιαληα θνληά ζηα ζύλνξα κε ηελ Αιγεξία, θαη ηελ Κηληέιη, έλα ραξαθηεξηζηηθό ρσξηό 

ζηηο παξπθέο ηνπ κέζνπ Άηιαληα. Φηάλνληαο θαηόπηλ ζην Ηθξάλ ζα εθπιαγείηε αληηθξίδνληαο 
έλα ειβεηηθό ρσξηό κε ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηνπ ζε κηα δηαδξνκή θαηάθπηε από θέδξνπο θαη 

εληππσζηαθά ηνπία. Ππλερίδνπκε γηα ηελ Φεδ. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. 
Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
7ε εκέξα: Φεδ (μελάγεζε) 
Ρελ απνθάιεζαλ «ε απηνθξάηεηξα ησλ πόιεσλ». Πήκεξα δελ έρνπλ αιιάμεη πάξα πνιιά 

πξάγκαηα ζηε Φεδ. Αλ εμαηξέζεη θαλείο πσο γύξσ από ην ηζηνξηθό θέληξν έρεη απισζεί κία 
ζύγρξνλε πόιε, ε Φεδ είλαη ε θαξδηά ηνπ Καξόθνπ, ην πνιηηηζηηθό θαη ζξεζθεπηηθό ηνπ 

θέληξν. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο μελάγεζήο καο ζα δνύκε ηε Κεληίλα, πνπ από ην 
1981 έρεη ραξαθηεξηζηεί από ηελ ΝΛΔΠΘΝ Κλεκείν Ξαγθόζκηαο Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο θαη 
πνπ καδί κε ηε Γακαζθό, ην Θάηξν θαη ην Καξξαθέο, είλαη από ηηο παιαηόηεξεο κεζαησληθέο 

πόιεηο ηνπ αξαβηθνύ θόζκνπ. Δδώ ζα γλσξίζνπκε ην Ρέκελνο Θαξανπίλ, ην πξώην ηζιακηθό 
παλεπηζηήκην ζην θόζκν, ηνλ κεληξεζέ  Κπνπ Ατλάληα, ην ζηληξηβάλη Λεδαξίλ, ην καπζσιείν 

ηνπ Κνπιάη Ηληξίο, ηελ εβξατθή ζπλνηθία Δι Κειάρ, ην αλάθηνξν ηνπ Σαζάλ Β΄ θ.ά. Αθόκε ζα 
δνύκε ηα παιηά βπξζνδεςεία – βαθεία, θαζώο θαη ην παδάξη πνπ αθήλεη άθσλν ηνλ επηζθέπηε. 
Ρέινο, κία βόιηα ζηε λέα πόιε ηεο Φεδ θαη από εθεί ζην μελνδνρείν καο, ζα καο πξνζγεηώζεη 

ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν. Ζ Φεδ είλαη ηδαληθή γηα θσηνγξάθεζε αιιά θαη γηα αγνξέο. 
Δπσθειεζείηε από ην ειεύζεξν απόγεπκά ζαο γηα κηα αθόκα βόιηα ζηελ πόιε. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 
8ε εκέξα: Φεδ – Μεθλέο (μελάγεζε) – εθρανπέλ – Σαγγέξε 

Ξξσηλή αλαρώξεζε κε πξννξηζκό καο ηελ Ραγγέξε. Πηε δηαδξνκή καο ζα επηζθεθζνύκε ηελ 
Κεθλέο, όπνπ θαη ζα μελαγεζνύκε γηα λα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηα εξείπηα από ην παιάηη ηνπ 

Κνπιάη Ηζκαήι, ηηο "Βεξζαιιίεο ηνπ Καξόθνπ" κε ηα κεγαιόπξεπα ηείρε, ηηο απιέο κε ηα 
ζηληξηβάληα, ηελ επίζεο κεγαιόπξεπε πύιε Κπακπ Δι Καλζνύξ ηνπ 17νπ αηώλα θ.ά. 



Ππλερίδνληαο, ζα επηζθεθζνύκε ηελ παγθνζκίσο γλσζηή «κπιε» πόιε-θόζκεκα Πεθρανπέλ (ή 
Πεθζανπέλ), θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηε ζξπιηθή Ραγγέξε. Ζ πόιε απηή θαηνηθήζεθε από ηνπο 

Φνίληθεο, ηνπο Οσκαίνπο, ηνπο Βάλδαινπο, ηνπο Άξαβεο, θαζώο θαη από απνηθηαθέο δπλάκεηο 
όπσο Ξνξηνγάινπο, Ηζπαλνύο, Βξεηαλνύο θαη Γάιινπο. Πήκεξα είλαη κία θνζκνπνιίηηθε 
πνιηηεία πνπ καγεύεη ηνλ επηζθέπηε θαη ηνπ θέξλεη ζην κπαιό ζθελέο από ηαηλίεο θαη 

κπζηζηνξήκαηα. Άθημε θαη μελάγεζε ζηελ παιηά πόιε θαη ζηα ζνπθο ηεο Ραγγέξεο. 
Ραθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
9ε εκέξα: Σαγγέξε – Ρακπάη (μελάγεζε) – Καδακπιάλθα 
Ξξσηλή αλαρώξεζε κε πξννξηζκό ηελ ήξεκε παξαζαιάζζηα πξσηεύνπζα ηνπ Καξόθνπ, ην 

Οακπάη, κέζα από ηα ηείρε ηεο νπνίαο θξύβεηαη κία κνληέξλα πόιε, κε πνιιά ζεκεία λα 
κηινύλ γηα ην παξειζόλ ηεο. Άθημε θαη πεξηήγεζε ηεο πόιεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα 

δνύκε κεηαμύ άιισλ ην παιάηη ηνπ βαζηιηά Σαζάλ Β’, ην παιηό θξνύξην Oudaya Kasbah, ην 
καπζσιείν ηνπ Κνράκελη Δ΄, ην ηδακί κε ηνλ πύξγν ηνπ Σαζάλ θαη ηηο θεληξηθέο ιεσθόξνπο 
κε ηηο πξεζβείεο. θ.ά. Πηε ζπλέρεηα θαηεπζπλόκαζηε ζηε «δπηηθόκνξθε κεγαινύπνιε» ηνπ 

Καξόθνπ, ηελ Θαδακπιάλθα. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν 
θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
10ε εκέξα: Καδακπιάλθα (μελάγεζε) – Πηήζε επηζηξνθήο 
Μελάγεζε ζηε ζξπιηθή Θαδακπιάλθα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηελ 

πιαηεία Κνράκελη Δ’, ζα πεξάζνπκε έμσ από ην ηδακί ηνπ βαζηιηά Σαζάλ Β΄ (ζηάζε γηα 
θσηνγξαθία, ρξόλνπ επηηξέπνληνο), θαζώο θαη από ηηο ζπλνηθίεο Αλθά θαη Θνξλίο κε ηα σξαία 

θηίξηα θαη ηα πνιιά cafés. Πηε ζπλέρεηα, κεηάβαζε ζην αεξνδξόκην, όπνπ ζα επηβηβαζηνύκε 
ζηελ πηήζε επηζηξνθήο καο. 
Κέξνο ηεο μελάγεζεο ελδέρεηαη λα κεηαθεξζεί ζηελ πξνεγνύκελε εκέξα. 

 
11ε εκέξα: Άθημε ζηελ Αζήλα 

 

 

Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν 

 

Αλαρώξεζε Ηκέξεο Δίθιηλν 
Δηαθνξά 

Μνλνθιίλνπ 

14, 27/09, 11/10, 16/10 11 εκέξεο 999 € + 500 € 

 

Πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε πηήζεηο. 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα εμαηξεηηθά μελνδνρεία 4* lux, 5* ή Θasba. 
 Ζκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά.  

 Όιεο νη κεηαθνξέο, νη κεηαθηλήζεηο θαη νη μελαγήζεηο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα 
πνύικαλ. 

 Νη είζνδνη ζηα κνπζεία θαη ζηνπο πξνβιεπόκελνπο από ην πξόγξακκα ρώξνπο. 

 Ζ εθδξνκή κε jeep 4X4 ζηνπο ακκόινθνπο ηεο Κεξηδνύγθα κε ηελ αλαηνιή ή ηε δύζε 
ηνπ ειίνπ. 

 Ζ εηδηθή εθδξνκή ζηελ παξαζαιάζζηα Δζανπίξα. 
 Έκπεηξνη ηνπηθνί μελαγνί. 
 Έκπεηξνο αξρεγόο/ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο. 



 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο. 
 Φηινδσξήκαηα (30 €) ζε νδεγό θαη μελαγό. 

 
Δελ πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, αρζνθνξηθά & επηπιένλ παθέην αζθάιεηαο, 
ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. Δπηπιένλ παθέην αζθάιεηαο 

(Αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο επαλαπαηξηζκνύ ιόγσ αηπρήκαηνο ή 
αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο ηαμηδηνύ ιόγσ αηπρήκαηνο, δαπάλεο γηα έμνδα 
επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα επείγνπζα επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, 

απώιεηα ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ θαη έμηξα θαιύςεσλ όπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη 
λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, αζθάιεηα πξνθαηαβνιήο θ.α.). Εεηήζηε πιεξνθνξίεο από ην 

ηκήκα θξαηήζεσλ γηα ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ θαιύςεσλ, ην ύςνο γηα ηελ θάζε κηα 
θάιπςε, θαη ηνπο όξνπο ησλ θαιύςεσλ γηα απνθπγή παξεμεγήζεσλ: € 550 

 

εκεηώζεηο: 
 

 Ρα μελνδνρεία 5* ζην Καξόθν δελ αληαπνθξίλνληαη πάληα ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο 
θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζηα δηεζλή standards. Ππκβαίλεη πνιιέο θνξέο ζην Καξόθν έλα 
μελνδνρείν 4* superior λα είλαη πνιύ θαιύηεξν από μελνδνρεία 5*. Έηζη ην γξαθείν καο 

θάλεη πξνζπάζεηα επηινγήο μελνδνρείσλ κε δηθά ηνπ θξηηήξηα πξαγκαηηθήο πνηόηεηαο, 
δνθηκαζκέλα, πνπ ζα ζαο ηθαλνπνηήζνπλ πιήξσο. 

 Ρα ηξίθιηλα δσκάηηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δίθιηλα κε πξνζζήθε ηξίηνπ 
πηπζζόκελνπ θξεβαηηνύ θαη δελ ελδείθλπληαη γηα ελήιηθνπο. 

 

Πηήζεηο: 

 

Πηήζεηο Ηκεξνκελία Δηαδξνκή Ώξα Αλαρώξεζεο Ώξα Άθημεο 

ΡΘ 1842 
1ε εκέξα 

Αζήλα – Θσλ/πνιε 04:00 05:30 

ΡΘ 619 Θσλ/πνιε – Καξαθέο 12:00 15:15 

ΡΘ 618 10ε εκέξα Θαδακπιάλθα – Θσλ/πνιε 16:45 23:20 

ΡΘ 1841 11ε εκέξα Θσλ/πνιε – Αζήλα 01:20 02:40 

 


