
 

 

Δηάξθεηα: 10,11 εκέξεο  

Αλαρωξήζεηο: Κάζε Πέκπηε (επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο) & 20/10 
 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΟΚΟΤ 
Καδακπιάλθα –Σαγγέξε – Ρακπάη – Φεδ – Εξθνύλη – Οπαξδαδάη - 

Εζζανπίξα – Μαξαθέο – Φαξάγγη Σόληξα – Σηλεξρίξ – εθζανπέλ – Μεθλέο 

– Εξαζηληία – Μεξηδνύγθα (Άλω, Μέζνο & Κάηω Άηιαληαο)  
 

 
Πξόγξακκα Εθδξνκήο 

 

1ε εκέξα: Αζήλα – Μαξαθέο 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Μαξαθέο κε απεπζείαο πηήζε. Μεηά ηελ άθημή 

καο θαη ηελ παξαιαβή ησλ απνζθεπώλ καο, ζα κεηαθεξζνύκε ζην μελνδνρείν καο γηα 
δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε εκέξα: Μαξαθέο & Δώξν Φνιθινξηθό show κε πνηό ζην παγθνζκίωο γλωζηό 
ChezAli! 

Πξόγεπκα θαη εκέξα μελάγεζεο ζην Μαξαθέο, πνπ είλαη γλσζηό θαη σο “Κόθθηλε Πόιε”. Θα 
μεθηλήζνπκε από ην Σδακί ηεο Κνπηνύκπηα, ην νπνίν βιεπνπκε εμσηεξηθά κηαο θαη δελ 
επηηξέπεηαη ε επίζθεςε ζηνπο κε κνπζνπικάλνπο. Ο κηλαξέο ηνπ ηδακηνύ απνηειεί ην 

ζύκβνιν ηνπ Μαξαθέο. Θα ζπλερίζνπκε κε ην παιάηη Δι Μπαρία, δειαδή ην παιάηη ηεο 
επλννύκελεο, πνπ έρεη θηηζηεί πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα. πλερίδνπκε κε ηελ 

θεκηζκέλε πιαηεία Σδεκαά Δι Φλα ή αιιηώο «Πιαηεία ησλ Θαπκάησλ». ύκθσλα κε ηελ 
ΟΤΝΔΚΟ ε πιαηεία απνηειεί αξηζηνύξγεκα πξνθνξηθήο θαη αλέπαθεο παγθόζκηαο 
θιεξνλνκηάο. Δίλαη ζύκβνιν ηνπ Μαξαθέο, θαη είλαη εθεί όπνπ επί θαζεκεξηλήο βάζεο 

εθηπιίζζεηαη έλα καγεπηηθό ζέακα, πνπ ην ζπλζέηνπλ νη ππαίζξηνη απηνζρέδηνη πάγθνη – 
εζηηαηόξηα, νη γεηεπηέο θηδηώλ, νη παξακπζάδεο θαη νη κάγηζζεο, ζε ζπλδπαζκό πάληα κε ηα 

εθαηνληάδεο καγαδηά πνπ μεηξππώλνπλ ζηηο πην απίζαλεο γσλίεο ησλ ζνπθο. Θα 
επηζθεθζνύκε επίζεο ηνπο παλέκνξθνπο θήπνπο ηνπ Μαδνξέι,  έλα είδνο παξάδεηζνπ ζε 
κηληαηνύξα πνπ ζήκεξα απνηεινύλ ηδηνθηεζία ηνπ Τves Saint Laurent. Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν καο. Γείπλν. Γηα ην βξάδπ, ζα απνιαύζνπκε ην θνιθινξηθό show FANTASIA. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3ε εκέξα: Μαξαθέο – Εζζανπίξα - Μαξαθέο  

Πξσηλό θαη μεθηλάκε λα επηζθεθζνύκε ηελ Δζζανπίξα, πνπ βξίζθεηαη ζηηο αθηέο ηνπ 
Αηιαληηθνύ. Απέρεη από ην Μαξαθέο  175 ρικ θαη είλαη ε πην νλνκαζηή από ηηο 



 

παξαζαιάζζηεο πόιεηο ηνπ Μαξόθνπ. Με ηα ππέξνρα νρπξά ηεο, ηνπο κεγαιόπξεπνπο 
πέηξηλνπο πύξγνπο θαη έλαλ ιαβύξηλζν γηα κεληίλα, ε πόιε πνπ είλαη ληπκέλε ζηα ιεπθά 

θαη ηα κπιε, απνηειεί ζεκαληηθό θέληξν ηεο καξνθηλήο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. 
Αλεβείηε ζην θάζηξν θαη απνιαύζηε ηελ καγεπηηθή ζέα, πεξπαηήζηε θαηά κήθνο ηνπ 

σθεαλνύ θαη αθνύζηε ην ηηηίβηζκα ησλ γιάξσλ. Η πόιε ζίγνπξα ζα ζαο αθήζεη όκνξθεο 
εηθόλεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

4ε εκέξα: Μαξαθέο – Οπαξδαδάη – θνύξα – Μπνύικαλ – Ει Κειάα – Κνηιάδα 
Νηάληεο 

Πξσηλό θαη αθήλνπκε ην  θνζκνπνιίηηθν Μαξαθέο κέζσ ηνπ Μεγάινπ Άηιαληα θαη 
αλαρσξνύκε γηα ηελ Πύιε ηεο Δξήκνπ, ηελ Οπαξδαδάη, ε νπνία απνηεινύζε παιηά νρπξό 
ησλ Γάιισλ Λεγεσλάξησλ. πόιε είλαη ην πξνπύξγην ηεο εξήκνπ θαη δηαζέηεη δύν από ηηο 

νκνξθόηεξεο θάζκπεο ηνπ Μαξόθνπ ηηο νπνίεο  θαη ζα επηζθεθζνύκε. Η θάζκπα Σανπξίη 
(επίζθεςε εμσηεξηθά), πξώελ ηόπνο θαηνηθίαο ηνπ Παζά Γθιάνπη, ν νπνίνο απέθηεζε 

κεγάιν πινύην από ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο Γάιινπο. Η δεύηεξε θάζκπα, ε Άτη 
Μπελράληνπ απέρεη 30 ρικ από ηελ Οπαξδαδάη θαη είλαη πξαγκαηηθά κνλαδηθή. Δρεη 
ραξαθηεξηζηεί από ηελ Unesco Μλεκείν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αιιά ιόγσ 

ηεο ζέζεο ηεο θαη ηεο γξαθηθόηεηάο ηεο έρεη ζπρλά ρξεζηκνπνηεζεί σο ζθεληθό 
θηλεκαηνγξαθηθώλ γπξηζκάησλ. ηε δηαδξνκή-εθδξνκή καο ζα ζαπκάζνπκε κνλαδηθά 

ηνπία θαη νηθηζκνύο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε θνύξα, ε Μπνπικαλ θαη ε πόιε Δι Κειάα Μ‟ 
Γθνύλα ή αιιηώο πόιε ησλ ξόδσλ. Βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 1450 κέηξσλ, ζηελ θαξδηά ησλ 

θπηεηώλ ηξαληάθπιισλ πνπ πξσηνθπηεύηεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνλ 10ν αηώλα από 
πξνζθπλεηέο πνπ γύξηδαλ από ηελ Μέθθα θαη έθεξλαλ καδί ηνπο ην ξόδν ην Γακαζθελό. 
Αθημε ζηε θνηιάδα Νηάληεο. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
5ε εκέξα: Κνηιάδα Νηάληεο – Φαξάγγη Σόληξα – Σηλεξρίξ - Έξθνπλη  

Μεηά ην πξόγεπκα καο ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Δξθνύλη. Η ζηάζε καο ζην Φαξάγγη 
Σόληξα ζα ζαο ελζνπζηάζεη. Ο νκώλπκνο πνηακόο έρεη ιαμέςεη ζην δηάβα ηνπ ηα βξάρηα, 
θαη αλ είκαζηε ηπρεξνί ζα δνύκε ξηςνθίλδπλνπο αλαξξηρεηέο λα αλεβαίλνπλ ζηα θάζεηα 

βξάρηα. ηελ δηαδξνκή καο ζα δηαζρίζνπκε εληππσζηαθέο νάζεηο. Η δηαδξνκή καο 
νλνκάδεηαη θαη ε δηαδξνκή κε ηηο «ρίιηεο θάζκπεο», γηαηί όια ηα ρσξηά από ηα νπνία 

πεξλάκε είλαη κηθξέο θάζκπεο, δειαδή πεξηηεηρηζκέλεο κηθξέο πόιεηο. Θα πεξάζνπκε από 
ηελ πόιε Σηλερξίξ, πνπ θαηνηθείηαη σο επί ην πιείζηνλ από Ακαδίλγθ, δειαδή απηόρζνλεο 
βεξβέξνπο. „Αθημε ζηελ Δξθνύλη, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
6ε εκέξα: Εξθξνύλη - Δώξν ζαθάξη ζηε Μεξδνύγθα κε jeep 4x4- Εξξαζίληηα – 

Μίληιειη - Φεδ 
Σν μύπλεκά καο ζήκεξα ζα είλαη πνιύ πξστλό, κηαο θαη πξόθεηηαη λα βηώζνπκε κηα 
κνλαδηθή εκπεηξία! Με εηδηθά δηακνξθσκέλα jeep4x4, ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηνπο 

ακκόινθνπο ηεο Μεξδνύγθα, από όπνπ ζα απνιαύζνπκε ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ. Σν ζέακα 
θόβεη πξαγκαηηθά ηελ αλάζα, κηαο θαη ε θόθθηλε άκκνο ηεο εξήκνπ κνηάδεη ππξπνιεκέλε. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Φεδ. ηελ δηαδξνκή καο ζα 
έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζηακαηήζνπκε ζην Μηληέιη, κεγάιν γεσξγηθό θέληξν θαη ηελ 
Δξξαζηληία, από όπνπ αξρίδνπλ νη κεγάιεο νάζεηο  ηνπ καξνθηλνύ λόηνπ θαη ζηα νξεηλά 

ρσξηά ηνπ Άηιαληα, όπσο ην Ιθξάλ,  πνπ ζεκειηώζεθε από  ηνπο Γάιινπο ην 1929, γηα λα 
γίλεη ζηαζκόο αλαςπρήο γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Με ηελ άθημή καο ζηελ Φεδ ζα 

ηαθηνπνηεζνύκε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
7ε εκέξα: Φεδ  

Μεηά ην πξσηλό καο μεθηλάκε γηα ηελ μελάγεζή καο ζηελ Μέθθα ηνπ Μαξόθνπ, κηαο θαη 
πξόθεηηαη γηα ηελ θαη' εμνρήλ ηεξή πόιε ηεο ρώξαο. Θεκειηώζεθε ην 791 κΥ από ηνλ 

Μνπιά Ιληξίο ηνλ 1ν, ηνλ ηεξό άληξα ηνπ Μαξόθνπ. Ξεθηλάκε ηελ πεξηπιάλεζή καο από ην 
αλάθηνξν ησλ Μεξηληδώλ, ηελ δπλαζηεία πνπ πξνζέδσζε αίγιε θαη θύξνο ζηελ Φεδ. Δίλαη 
ην παιαηόηεξν αλάθηνξν ηνπ Μαξόθνπ θαη θαιύπηεη κηα επηθάλεηα 800σλ εθηαξίσλ. Η 

επίζθεςε γίλεηαη κόλν εμσηεξηθά. πλερίδνπκε κε ηελ Δβξατθή ζπλνηθία Μειιάρ, κηα από 
ηηο σξαηόηεξεο θαη ηηο πινπζηόηεξεο ηεο ρώξαο  θαη θαηαιήγνπκε ζηελ Μεληίλα, πνπ 



 

ρξνλνινγείηαη από ηνλ 11ν αηώλα. Πξόθεηηαη γηα έλαλ πξαγκαηηθό ιαβύξηλζν κε 9.202 
ζνθάθηα, κέζα ζηνλ νπνίν ζα δνύκε εμσηεξηθά ην ηδακί Καξανπίλ, έδξα ηνπ 

κνπζνπικαληθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φέδ πνπ ηδξύζεθε ζηνλ 10ν αηώλα θαη είλαη ίζσο ην 
παιαηόηεξν ηνπ θόζκνπ, ην καπζσιείν ηνπ Μνπιά Ιληξίο ηνπ 2νπ (εμσηεξηθά) θαη ηελ 

κεδξέζα Μπνπ Ιλαλία. Μέζα ζηελ κεδίλα εθόζνλ ππάξρεη ρξόλνο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία 
λα επηζθεπζνύκε θαη ηα βπξζνδεςία, πνπ ιεηηνπξγνύλ αθόκα κε ηνλ παιηό παηξνπαξάδνην 
ηξόπν. Απόγεπκα ειεύζεξν. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
8ε εκέξα: Φεδ – Μέθλεο – εθζάνπελ - Σάγγεξε 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ παιηά απηνθξαηνξηθή πξσηεύνπζα Μεθλέο. Άθημε θαη 
κεηαμύ άιισλ ζα επηζθεθζνύκε ηελ ηζηνξηθή πιαηεία Λα Υεληίκ, γλσζηή θαη σο «πιαηεία 
ηεο θαηαζηξνθήο», ζα γλσξίζνπκε εμσηεξηθά, ην παιάηη ηνπ Μνπιάη Ιζκαήι, κε ηελ 

κεγαιόπξεπε πύιε Μπάκπ Δι Μαλζνύξ θαη ηα ηείρε ηεο πόιεο.  Δπόκελε καο ζηάζε ε πόιε 
εθζανπελ ή αιιηώο ην Μπιε Υσξηό όπσο νλνκάδεηαη κηαο πνπ όια ηα ζπίηηα έρνπλ κπιέ 

απόρξσζε. Αλαρώξεζε γηα ηελ ζξπιηθή Σαγγέξε κηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο πόιεηο θαη 
ιηκέλεο ηνπ Μαξόθνπ κε πιεζπζκό πεξίπνπ 670.000 θαηνίθσλ. Βξίζθεηαη ζηηο αθηέο ηεο 
Βόξεηαο Αθξηθήο, ζηα δπηηθά ηνπ ζηελνύ ηνπ Γηβξαιηάξ θαη θαηνηθήζεθε απν ηνπο Φνίληθεο, 

ηνπο Ρσκαίνπο,ηνπο Άξαβεο θαζώο θαη ηνπο Πνξηνγάινπο, Ιζπαλνύο, Βξεηαλνύο & 
Γάιινπο.  Άθημε θαη μελάγεζε ζηε ζπειηά ηνπ Ηξαθιή θαη ην αθξσηήξη ζην ζεκείν πνπ 

ελώλεηαη ν Αηιαληηθόο κε ηελ Μεζόγεην θαη ηα ζνπθο ηεο Σαγγέξεο. Σαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν καο. Γείπλν & δηαλπθηέξεπζε. 

 
9ε εκέξα: Σάγγεξε – Ρακπάηη - Καδακπιάλθα   
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ην Ρακπαη όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην παιάηη ηνπ Βαζηιηά 

Υαζάλ ηνπ Β‟, ην Μαπζσιείν ηνπ Μσράκελη ηνπ 5νπ , ηνλ Πύξγν ηνπ Υαζάλ θαη ηελ 
θάζκπα Οπηληάηα. Αλαρώξεζε γηα ηελ Καδακπιάλθα, ηελ νηθνλνκηθή πξσηεύνπζα ηνπ 

Μαξόθνπ. Άθημε θαη επίζθεςε ζηελ Κεληξηθή αγνξά, ζηελ Πιαηεία Μσράκεη ηνπ 5νπ, ηελ 
κεγαιύηεξε πιαηεία ηεο πόιεο κε ηελ Γαιιηθή Πξεζβεία, ζην Γεκαξρείν θαη ηελ 
Τπεξλνκαξρία, ηελ Πιαηεία ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ θαη ζα απνιαύζνπκε ηνλ θαθέ καο ζηελ 

παξαιηαθή ιεσθόξν Κνξλίο, κε ζέα ηνλ Αηιαληηθό σθεαλό. Θα ζπλερίζνπκε κε ην Σδακί 
ηνπ Υαζάλ ηνπ 2νπ (εμσηεξηθά), έλα από ηα κεγαιύηεξα ηδακία ηνπ Ιζιακηθνύ θόζκνπ θαη 

ζα ηειεηώζνπκε κε κηα πεξηήγεζε ζηελ πινύζηα ζπλνηθία Άλθα, κε ηνλ ηππόδξνκν θαη ηα 
γήπεδα γθόιθ. Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

10ε εκέξα: Καδακπιάλθα –Μαξξαθεο - Αζήλα 
Πξόγεπκα θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηεο Καδακπιάλθα όπνπ ζα πάξνπκε 

ηελ πηήζε επηζηξνθήο καο γηα ηελ Αζήλα.  
 
11ε εκέξα: Αζήλα 

Άθημε ζηελ Αζήλα λσξίο ην πξσί. 
 

 
 
Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν:  

 

Αλαρώξεζε Δίθιηλν Δηαθνξά Μνλνθιίλνπ 

Κάζε Πέκπηε (επηέκβξηνο) 1.015 € 

+ 350 € Κάζε Πέκπηε (Οθηώβξηνο-
Γεθέκβξηνο) 

990 € 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Πεξηιακβάλνληαη:  
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε επηζηξνθή κε Turkish Airlines  
 Γηακνλή ζε 5* μελνδνρεία ζε Καδακπιάλθα, Σαγγέξε, Φεδ, Μαξξαθέο θαη 4*sup 

παξαδνζηαθά ζε θνηιάδα Νηάληεο, Δξθνύλη κε εκηδηαηξνθή 

 Μεηαθνξέο από/πξνο ηα αεξνδξόκηα εμσηεξηθνύ 
 Ξελαγήζεηο/εθδξνκέο όπσο αλαθέξνληαη αλσηέξσ 

 Έκπεηξνο ειιελόθσλνο αξρεγόο/ζπλνδόο 
 Σνπηθνί μελαγνί & Τπεξεζίεο ηνπηθνύ αληηπξνζώπνπ 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία/κλεκεία 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Δλεκεξσηηθά έληππα 

 
Δελ πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Φόξνη αεξνδξνκίνπ, Σαμηδησηηθή Αζθάιεηα Covid, Φηινδσξήκαηα 540 €   
 Πνηά θαη αλαςπθηηθά  

 Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα 
 

 
Πηήζεηο: 
 

Δηαδξνκή Ώξα Αλαρώξεζεο Ώξα Άθημεο 

Αζήλα – Κσλζηαληηλνύπνιε 15:40 17:15 

Κσλζηαληηλνύπνιε – Μαξαθέο 18:40 22:00 

Καδακπιάλθα – Κσλζηαληηλνύπνιε 16:05 23:05 

Κσλζηαληηλνύπνιε – Αζήλα 01:20 02:40 

 
 

εκεηώζεηο: 
 

 Η δηαλπθηέξεπζε ζηελ θνηιάδα Νηάληεο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε πεξηνρή 

ηεο Οπαξδαδάη. 
 Η δηακνλή ζε 5* μελνδνρεία είλαη ζηηο πόιεηο Καδακπιάλθα, Σαγγέξε, Φεδ θαη 

Μαξαθέο. ε Δξθνύλη, Κνηιάδα Νηάληεο θαη Οπαξδαδάη ε δηακνλή είλαη ζε 4*sup. 
 Οη δηαλπθηεξεύζεηο έρνπλ σο εμήο: Καδακπιάλθα(1), Σαγγέξε(1),  Φέδ(2), 

Δξθνύλη(1), θνηιάδα Νηάληεο ή πεξηνρή Οπαξδαδάη (1), Μαξαθέο (3). 

 ΔΩΡΟ ε θνιθινξηθή βξαδηά κε πνηό  
 ΔΩΡΟ ε εθδξνκή ζηελ Δζζανπίξα  

 ΔΩΡΟ ε εθδξνκή ζηε έξεκν Μεξδνύγθα 
 Η ξνή ησλ εθδξνκώλ, μελαγήζεσλ, επηζθέςεσλ ελδέρεηαη λα αιιάδεη γηα ηελ 

θαιύηεξε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (θπξίσο ιόγσ ησλ αξγηώλ) 

 πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 
πκκεηνρήο. 

 
 
 

 
 

 
 


