
 

 

Δηάξθεηα: 8,9 εκέξεο  

Αλαρωξήζεηο: Κάζε Πέκπηε (επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο) & 23/10 
 

Πιήξεο Γύξνο Μαξόθνπ 
Καζαμπλάνκα – Ραμπάτ – Μεκνές – Φεζ - Μπενί Μπελλάλ - Μαρακές - 

Οάσεις Δστικής Σατάρα 

 
Πόιεηο ελόο θόζκνπ θαη ελόο πνιηηηζκνύ μερσξηζηνύ. Πόιεηο πνπ εληππσζηάδνπλ από ηελ 

πξώηε θηόιαο ζηηγκή, κε ηε κεγαινπξέπεηα θαη ην ηδηαίηεξν ηνπηθό ηνπο ρξώκα. Πόιεηο πνπ 
ζαο πξνζθαινύλ λα ηηο γλσξίζεηε νπνηαδήπνηε επνρή ηνπ ρξόλνπ. Τν Μαγθξέκπ, όπσο 
ιέγεηαη ζηα αξαβηθά ην Μαξόθν, πξνζθέξεη απιόρεξα ζηνλ ηαμηδηώηε ηελ έξεκν θαη ηα 

θαηαπξάζηλα ηνπία, ηηο παλέκνξθεο παξαιίεο ηνπ Αηιαληηθνύ θαη ηεο Μεζνγείνπ, ηηο 
ρηνληζκέλεο θνξπθέο ηνπ Άηιαληα, ηηο εθπιεθηηθέο κεζαησληθέο πνιηηείεο ησλ Μαπξηηαλώλ 

θαζώο θαη ηα αξραία Φνηληθηθά θαη Ρσκατθά εξείπηα, ηα ζξπιηθά θάζηξα ησλ ιεγεσλάξησλ 
θαη ηηο απέξαληεο νάζεηο ζηα βάζε ηεο εξήκνπ. Πξνζθέξεη αθόκε μελνδνρεία κε ππεξεζίεο 

πςεινύ επηπέδνπ, δηαζθέδαζε, θαιό θαγεηό θαη βέβαηα θαληαζηηθέο αγνξέο.  
 

Πξόγξακκα Εθδξνκήο 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Μαξαθέο 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Μαξαθέο κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. Μεηά ηελ 

άθημή καο θαη ηελ παξαιαβή ησλ απνζθεπώλ καο ζα κεηαθεξζνύκε ζην μελνδνρείν καο. 
Σαθηνπνίεζε 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 παξαθνινπζήζνπκε ην θνιθινξηθό show 
FANTASIA. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3ε εκέξα: Μαξαθέο – Οπαξδαδάη (210ρικ.) – θνύξα – Μπνπικαλ – Ει Κειαα – 
Κνηιάδα Νηάληεο (420ρικ.)  

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. 
 
4ε εκέξα: Κνηιάδα Νηάληεο – Φαξάγγη Σόληξα – Σηλεξρίξ – Εξθνύλη (200ρικ) 

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. 
 
5ε εκέξα: Εξθνύλη – Δώξν ζαθάξη ζηε Μεξδνύγθα κε jeep 4x4  - Εξξαζίληηα – 

Μηληέιη – Φεδ (410ρικ.)  
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. 
 

6ε 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. 
 
7ε εκέξα: Φεδ – Μεθλέο (165ρικ.) – Ρακπάη (140ρικ.) – Καδακπιάλθα (95ρικ.) 

Μεηά ην πξσηλό καο ζα μεθηλήζνπκε ηελ δηαδξνκή καο γηα ηελ Καδακπιάλθα, ηελ 
νηθνλνκηθή πξσηεύνπζα ηνπ Μαξόθνπ. Πξώηε καο ζηάζε ε Μεθλέο, πνπ απέρεη 165 ρικ. 

Πξόθεηηαη γηα κηα από ηηο πξώελ απηνθξαηνξηθέο πξσηεύνπζεο ηεο ρώξαο πνπ έδεζε ην 
απόγεηό ηεο θαηά ηνλ 17ν αηώλα. Θα πεξάζνπκε από ηελ Πύιε ηεο Πέκπηεο, πνπ πέξλεη ην 
όλνκά ηεο από ην γεγνλόο πσο εθεί γηλόηαλ θάζε Πέκπηε ε αγνξά, από ηελ Δβξατθή 

ζπλνηθία θαη ζα θάλνπκε ζηάζε ζηελ ηζηνξηθή πιαηεία Λα Υεληίκ, γλσζηή θαη σο«πιαηεία 
ηεο θαηαζηξνθήο». ηελ άθξε ηεο πιαηείαο δεζπόδεη ε κεγαιόπξεπε πύιε Μπάκπ ει 

Μαλζνύξ, πνπ νδεγνύζε ζην παιάηη ηνπ Μνπιά Ιζκαήι. Λίγνο ειεύζεξνο ρξόλνο γηα κηα 
πεξηήγεζε ζηελ αγνξά  θαη αθνινύζσο ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Ρακπάη, ηελ δηνηθεηηθή 
πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο, ην νπνίν απέρεη από ηελ Καδακπιάλθα 95 ρκ. ην Ρακπάη ζα 

επηζθεθζνύκε εμσηεξηθά ην αλάθηνξν ηνπ Βαζηιηά Μσράκεη ηνπ 6νπ, ην Μαπζσιείν ηνπ 
Μσράκεη ηνπ 5νπ, πνπ είλαη γλσζην θαη σο ην Σαδ Μαράι ηνπ Μαξόθνπ, ηνλ Πύξγν ηνπ 

Υαζάλ θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ Κάζκπα Οπληάτα, πνπ πέξλεη ην όλνκά ηεο από ηελ 
νκώλπκε αξαβηθή δπλαζηεία ηνπ 11νπ αηώλα. Δθεί ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 

απνιαύζνπκε έλα γιπθό ηζάτ κε κέληα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γιπθά ηεο πεξηνρήο πνπ 
αθνύλ ζην όλνκα ην “θέξαην ηεο γαδέιαο”. Αλαρσξώληαο, πεξλάκε από ηελ πεξηνρή 
νπίζπ κε ηηο πξεζβείεο θαη ζπλερίδνπκε γηα ηνλ ηειηθό καο πξννξηζκό ηελ Καδακπιάλθα. 

Άθημε ζην μελνδνρείν καο θαη ηαθηνπνίεζε. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

8ε εκέξα: Καδακπιάλθα – Μαξαθέο  (245ρικ.) - Αζήλα 
Μεηά ην πξόγεπκα μεθηλάκε γηα ηελ μελάγεζε καο ζηελ Καδακπιάλθα. Θα επηζθεθζνύκε 
ηελ Κεληξηθή αγνξά, ηελ Πιαηεία Μσράκεη ηνπ 5νπ, ηελ κεγαιύηεξε πιαηεία ηεο πόιεο κε 

ηελ Γαιιηθή Πξεζβεία, ην 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 θαη αθνύ πεξάζνπκε από 

ηελ ππέξνρε δεμακελή Αγθληάι θαη από ηηο ζηηαπνζήθεο ηνπ Μνπιά Ιζκαήι, ζα 
αλαρσξήζνπκε γηα ην αεξνδξόκην ηεο Καδακπιάλθα όπνπ ζα πάξνπκε ηελ πηήζε ηεο 

επηζηξνθήο καο γηα ηελ Αζήλα. Άθημε ηελ 9ε Μέξα. 
 
9ε εκέξα: Αζήλα   

Άθημε ζηελ Αζήλα λσξίο ην πξσί. 
 

 
 
Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν:  

 

Αλαρώξεζε Δίθιηλν Δηαθνξά Μνλνθιίλνπ 

Κάζε Πέκπηε  860 € + 260 € 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Πεξηιακβάλνληαη:  
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε επηζηξνθή κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ κε Turkish Airlines  

 Γηακνλή ζε 5* μελνδνρεία ζε Καδακπιάλθα, Φεδ & Μαξξαθέο & 4*sup παξαδνζηαθά 
θαηαιύκαηα ζε Νηάληεο θαη Δξθνύλη (δελ  ππάξρνπλ 5* μελνδνρεία ζηηο 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο) 

 Πξσηλό θαη δείπλν θαζεκεξηλά πιελ ηεο εκέξαο ηεο άθημεο   
 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 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο & ηαμηδησηηθή αζθάιηζε COVID19 (γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 
εηώλ)   

 Δλεκεξσηηθά έληππα 
 

Δελ πεξηιακβάλνληαη: 

 
 Φόξνη αεξνδξνκίνπ, Σαμηδησηηθή Αζθάιεηα Covid, Φηινδσξήκαηα 535 €   

 Φηινδσξήκαηα: 20€ θαη‟ άηνκν πιεξσηέα ζηνλ αξρεγό ηεο εθδξνκήο ζαο 
 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 15:30 22:10 

Κσλζηαληηλνύπνιε – Αζήλα 01:55 02:10 

 

 
εκεηώζεηο: 

 
 Γηα λα κπνξέζεηε λα ηαμηδέςεηε ζην Μαξόθν ζα πξέπεη λα έρεηε θάλεη είηε ηηο 3 δόζεηο 

ηνπ εκβνιίνπ είηε ηηο 2 δόζεηο όπνπ ε δεύηεξε δόζε λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί  ην 

αξγόηεξν εληόο 4 κελώλ  πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηνπ ηαμηδηνύ ζαο. 
 Η δηαλπθηέξεπζε ζηελ θνηιάδα Νηάληεο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε πεξηνρή 

ηεο Οπαξδαδάη. 
 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. 

 
 
 

 
 

 
 


