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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

5 ημέρες στο Μαρόκο (Μαρακές - Βουνό Άτλας - Εσσαουίρα)
Ημέρα 1η: Αναχώρηση - Μεδίνα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στις 11:30 και έπειτα
από τον απαραίτητο έλεγχο κατευθυνόμαστε προς την πύλη
αναχώρησης μας. Η διάρκεια της πτήσης μας είναι 4 ώρες και 30
λεπτά. Άφιξη στο αεροδρόμιο του Μαρακές (Μαρόκο),
συγκέντρωση και επιβίβαση στα βανάκια τα οποία θα μας
μεταφέρουν στο ξενοδοχείο μας. Αφού πραγματοποιηθεί το
Check – In θα έχουμε χρόνο για τακτοποίηση και ξεκούραση στα
δωμάτιά μας. Έπειτα, ακολουθεί συνάντηση στην υποδοχή για την
πρώτη μας βόλτα στην πόλη. Θα κατευθυνθούμε προς την παλιά
πόλη του Μαρακές ,γνωστή ως Μεντίνα, αλλά και τη διασημότερη
πλατεία της Βόρειας Αφρικής, την Τζεμάα ελ Φνα, όπου θα δούμε
τους πλανόδιους πωλητές, τους πάγκους με τα φρούτα και τα
μπαχάρια και τους γητευτές των φιδιών, όλα κάτω από τον
επιβλητικό μιναρέ του τζαμιού Ελ Κουτούμπια, ύψους 77 μέτρων.
Στην πλατεία, έχουμε προαιρετικό δείπνο με παραδοσιακό μενού
όπου θα απολαύσουμε τα ξακουστά Tajine, έτσι ώστε να
γνωρίσουμε την τοπική κουζίνα. Ακολουθεί επιστροφή στο
ξενοδοχείο και ξεκούραση.
Ημέρα 2η Ξενάγηση στο Μαρακές – Αξιοθέατα – Αγορά Σουκ
Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για την ξενάγηση μας στο
Μαρακές και τα αξιοθέατά του. Η πρώτη στάση θα γίνει στο Τζαμί
Κουτούμπια οπού θα έχουμε την ευκαιρία να φωτογραφηθούμε
μπροστά από το πιο γνωστό και επίσης σήμα κατατεθέν
αξιοθέατο της πόλης. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το
εντυπωσιακό Παλάτι Μπάχια και τους κήπους Majorelle,
σχεδιασμένοι από τον ζωγράφο Majorelle ο οποίος έζησε στο
Μαρακές για 40 χρόνια. Οι κήποι αυτοί πέρασαν αργότερα στα
χέρια του Yves Saint Laurent, μουσείο του οποίου φιλοξενείται
εκεί και όπου πραγματοποιούνται περιοδικές εκθέσεις. Η
περιήγηση θα συνεχίσει μέσα στα τείχη της παλιάς πόλης για να
περιηγηθούμε στην αγορά Σούκ, με τα αμέτρητα μαγαζιά με τα
παραδοσιακά, χρωματιστά, πήλινα σκεύη, τις ψάθινες
δημιουργίες, τα χαλιά, τα παραδοσιακά καφτάνια, τα
παλαιοπωλεία, τα μπαχαρικά και τα δερμάτινα. Εννοείται ότι θα
επισκεφτούμε και κατάστημα που παρασκευάζει και πουλάει
προϊόντα με Argan Oil. Μετά το τέλος της ξενάγησης θα υπάρχει
ελεύθερος χρόνος για να χαλαρώσουμε και το βράδυ δίνουμε
ραντεβού στην reception. Απόψε θα διασκεδάσουμε σε ένα από
τα καλύτερα νυχτερινά κέντρα στο Μαρακές.

των παραδοσιακών Βερβέρικων χωριών που μοιάζουν σαν να είναι
χτισμένα στη μέση του πουθενά. Στη συνέχεια, θα σταματήσουμε
για ένα μικρό διάλειμμα σε παραδοσιακό βερβέρικο σπίτι για να
απολαύσουμε τοπικό τσάι και φυσικά να μάθουμε τα μυστικά του
τρόπου παρασκευής του. Αργότερα, φτάνοντας στο χωριό Setti
Fatma, θα συναντηθούμε με τον ντόπιο οδηγό μας ο οποίος θα μας
δείξει το δρόμο για τους καταρράκτες της περιοχής, σε μία
διαδρομή που αρχίζει μέσα από μικρά καταστήματα και συνεχίζει
προς την φύση και το βουνό καταλήγοντας ύστερα από ανάβαση
περίπου μισής ώρας, στον καταρράκτη. Συνεχίζουμε την ανάβαση
προς μια καντίνα που βρίσκεται σε ένα αρκετά υψηλό σημείο ,
ώστε να πιούμε κάτι δροσιστικό και να απολαύσουμε την θέα.
Αφού πάρουμε δυνάμεις, θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής
μας προς τα κάτω. Επιστρέφοντας στο χωριό θα έχουμε την
δυνατότητα να φάμε μεσημεριανό σε κάποια από τις ταβέρνες και
να αναχωρήσουμε για το Μαρακές. Ακολουθεί Camel Trekking σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, λίγο έξω από την πόλη, υπό τα φώτα
του δειλινού.
Ύστερα από περίπου μιάμιση ώρα θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση.
Για όσους έχουν αντοχές προτείνουμε βόλτα με άμαξα (ανά 4
άτομα) διάρκειας μια ώρας που ξεκινάει από το ξενοδοχείο μας και
κάνει το γύρο της πόλης καταλήγοντας στην αναβαθμισμένη
συνοικία του Μαρακές, όπου θα απολαύσουμε ένα πότο ή φαγητό.
Ημέρα 4η Ελεύθερη μέρα – Προαιρετική εκδρομή στην
Εσσαουίρα
Σήμερα έχουμε την Προαιρετική μας εκδρομή σε μια από τις πιο
όμορφες πόλης του Μαρόκο την Εσσαουίρα. Ένα ψαροχώρι στον
Ατλαντικό Ωκεανό με το άσπρο και το μπλε να είναι το κυρίαρχο
χρώμα της πόλης και με μια πανέμορφη Παλιά Πόλη – Μεντίνα.
Νωρίς το πρωί θα έχουμε την αναχώρηση μας για να μπορέσουμε
να ανακαλύψουμε την πόλη, την αγορά της, την κουζίνα της αλλά
και φυσικά να φωτογραφηθούμε μπροστά από το Οχυρό της, στο
όποιο γυρίστηκαν οι σκηνές στο Astapor της 3ης σεζόν του Game
Of Thrones. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Μαρακές και
ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην πόλη.
*Όσοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν την παραπάνω εκδρομή
μπορούν απολαύσουν την μέρα τους στο Μαρακές κάνοντας μπάνιο
στην πισίνα του ξενοδοχείου και βόλτα στην πόλη.

Ημέρα 3η Μονοήμερη εκδρομή στο Βουνό Άτλας, 3 κοιλάδες
και καταρράκτες - Camel Trekking

Ημέρα 5 Επιστροφή

Εγερτήριο νωρίς το πρωί και αφού φάμε ένα καλό πρωινό
αναχωρούμε στις 9:00 για την μονοήμερη μας εκδρομή στο βουνό
Άτλας. Φροντίστε να φοράτε άνετα ρούχα και αθλητικά
παπούτσια. Κατά την πανέμορφη διαδρομή θα σταματάμε
διαδοχικά για φωτογραφίες στις 3 κοιλάδες με τη μοναδική θέα

Εγερτήριο και αναχώρηση στις 03.30 το πρωί από το ξενοδοχείο
μας για να κατευθυνθούμε προς το αεροδρόμιο. Έπειτα από τους
απαραίτητους ελέγχους κατευθυνόμαστε προς την πύλη
αναχώρησης.
Η πτήση μας θα πραγματοποιηθεί στις 06:30 το πρωί.
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8 ημέρες στο Μαρόκο (Μαρακές - Σαχάρα)
Ημέρα 1η: Αναχώρηση - Μεδίνα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στις 11:30 και έπειτα
από τον απαραίτητο έλεγχο κατευθυνόμαστε προς την πύλη
αναχώρησης μας. Η διάρκεια της πτήσης μας είναι 4 ώρες και 30
λεπτά. Άφιξη στο αεροδρόμιο του Μαρακές, συγκέντρωση και
επιβίβαση στα βανάκια τα οποία θα μας μεταφέρουν στο
ξενοδοχείο μας. Αφού πραγματοποιηθεί το Check – In θα έχουμε
χρόνο για τακτοποίηση και ξεκούραση στα δωμάτιά μας. Έπειτα,
ακολουθεί συνάντηση στην υποδοχή για την πρώτη μας βόλτα
στην πόλη. Θα κατευθυνθούμε προς την παλιά πόλη του Μαρακές
,γνωστή ως Μεντίνα, αλλά και τη διασημότερη πλατεία της
Βόρειας Αφρικής, την Τζεμάα ελ Φνα, όπου θα δούμε τους
πλανόδιους πωλητές, τους πάγκους με τα φρούτα και τα μπαχάρια
και τους γητευτές των φιδιών, όλα κάτω από τον επιβλητικό
μιναρέ του τζαμιού Ελ Κουτούμπια, ύψους 77 μέτρων. Στην
πλατεία, έχουμε προαιρετικό δείπνο με παραδοσιακό μενού όπου
θα απολαύσουμε τα ξακουστά Tajine, έτσι ώστε να γνωρίσουμε
την τοπική κουζίνα. Ακολουθεί επιστροφή στο ξενοδοχείο και
ξεκούραση.
Ημέρα 2η: Ξενάγηση στο Μαρακές – Αξιοθέατα – Αγορά Σουκ
Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για την ξενάγηση μας στο
Μαρακές και τα αξιοθέατά του. Η πρώτη στάση θα γίνει στο Τζαμί
Κουτούμπια όπου θα έχουμε την ευκαιρία να φωτογραφηθούμε
μπροστά από το πιο γνωστό και επίσης σήμα κατατεθέν
αξιοθέατο της πόλης. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το
εντυπωσιακό Παλάτι Μπάχια και τους κήπους Majorelle,
σχεδιασμένοι από τον ζωγράφο Majorelle ο οποίος έζησε στο
Μαρακές για 40 χρόνια. Οι κήποι αυτοί πέρασαν αργότερα στα
χέρια του Yves Saint Laurent, μουσείο του οποίου φιλοξενείται
εκεί και όπου πραγματοποιούνται περιοδικές εκθέσεις. Η
περιήγηση θα συνεχίσει μέσα στα τείχη της παλιάς πόλης για να
περιηγηθούμε στην αγορά Σούκ, με τα αμέτρητα μαγαζιά με τα
παραδοσιακά, χρωματιστά, πήλινα σκεύη, τις ψάθινες
δημιουργίες, τα χαλιά, τα παραδοσιακά καφτάνια, τα
παλαιοπωλεία, τα μπαχαρικά και τα δερμάτινα. Εννοείται ότι θα
επισκεφτούμε και κατάστημα που παρασκευάζει και πουλάει
προϊόντα με Argan Oil. Μετά το τέλος της ξενάγησης θα υπάρχει
ελεύθερος χρόνος για να χαλαρώσουμε και το βράδυ δίνουμε
ραντεβού στην reception. Απόψε θα διασκεδάσουμε σε ένα από
τα καλύτερα νυχτερινά κέντρα στο Μαρακές.
Ημέρα 3η: Μονοήμερη εκδρομή στο Βουνό Άτλας, 3 κοιλάδες
και καταρράκτες
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την εκδρομή στο βουνό Άτλας.
Φροντίστε να φοράτε άνετα ρούχα και αθλητικά παπούτσια. Κατά
την πανέμορφη διαδρομή θα σταματάμε διαδοχικά για
φωτογραφίες στις 3 κοιλάδες με τη μοναδική θέα των
παραδοσιακών Βερβέρικων χωριών που μοιάζουν σαν να είναι
χτισμένα στη μέση του πουθενά. Στη συνέχεια, θα σταματήσουμε
για ένα μικρό διάλειμμα σε παραδοσιακό βερβέρικο σπίτι για να
απολαύσουμε τοπικό τσάι και φυσικά να μάθουμε τα μυστικά του
τρόπου παρασκευής του. Αργότερα, φτάνοντας στο χωριό Setti
Fatma, θα συναντηθούμε με τον ντόπιο οδηγό μας ο οποίος θα
μας δείξει το δρόμο για τους καταρράκτες της περιοχής, σε μία
διαδρομή που αρχίζει μέσα από μικρά καταστήματα και συνεχίζει
προς την φύση και το βουνό καταλήγοντας ύστερα από ανάβαση
περίπου μισής ώρας, στον καταρράκτη. Συνεχίζουμε την ανάβαση
προς μια καντίνα που βρίσκεται σε ένα αρκετά υψηλό σημείο ,
ώστε να πιούμε κάτι δροσιστικό και να απολαύσουμε την θέα.
Επιστρέφοντας στο χωριό, θα έχουμε την δυνατότητα να φάμε
μεσημεριανό σε κάποια από τις ταβέρνες και να αναχωρήσουμε
για το Μαρακές. Ύστερα από περίπου μιάμιση ώρα θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Για όσους έχουν
αντοχές προτείνουμε βόλτα με άμαξα (ανά 4 άτομα) διάρκειας μια
ώρας που ξεκινάει από το ξενοδοχείο μας και κάνει το γύρο της
πόλης καταλήγοντας στην αναβαθμισμένη συνοικία του Μαρακές,
όπου θα απολαύσουμε ένα πότο ή φαγητό.

Ημέρα 4η: Ελεύθερη μέρα – Προαιρετική εκδρομή στην
Εσσαουίρα
Σήμερα έχουμε την Προαιρετική μας εκδρομή σε μια από τις πιο
όμορφες πόλης του Μαρόκο την Εσσαουίρα. Ένα ψαροχώρι στον
Ατλαντικό Ωκεανό με το άσπρο και το μπλε να είναι τα κυρίαρχα
χρώματα της πόλης και με μια πανέμορφη Παλιά Πόλη – Μεντίνα.
Νωρίς το πρωί θα έχουμε την αναχώρηση μας για να μπορέσουμε
να ανακαλύψουμε την πόλη, την αγορά της, την κουζίνα της αλλά
και φυσικά να φωτογραφηθούμε μπροστά από το Οχυρό της, στο
όποιο γυρίστηκαν οι σκηνές στο Astapor της 3ης σεζόν του Game
Of Thrones. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Μαρακές και
ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην πόλη.
*Όσοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν την παραπάνω εκδρομή
μπορούν απολαύσουν την μέρα τους στο Μαρακές κάνοντας
μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου και βόλτα στην πόλη.
Ημέρα 5η Μαρακές - Σαχάρα / Zagora
Μετά το πρωινό μας ακολουθεί μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία
ζωής, θα απολαύσουμε μια μοναδική νύχτα στην Έρημο Σαχάρα.
Διασχίζοντας το βουνό Ατλάς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της
κοιλάδας που περνά ανάμεσα από τα παραδοσιακά φρούρια και
χωριά μέχρι να φτάσουμε στην Zagora. Έδω αρκεί αν έχετε
φορτισμένες όλες τις φωτογραφικές μηχανές για να αποθανατίσετε
από τις πιο όμορφες στιγμές στο Tour μας . Αρχικά θα
τακτοποιηθούμε σε παραδοσιακό καταυλισμό στην έρημο οπου θα
μείνουμε σε Tents και στην συνέχεια θα απολαύσουμε
παραδοσιακό τσαι. (Η διαμονή μας στα Tents γίνεται ανά 4 έως 8
άτομα) Και ήρθε η ώρα να φορέσουμε το Τουρμπανι μας και το
καφτάνι μας να ντυθούμε αυθεντικοί Μαροκιαν Nomads και να
απολαύσουμε μια υπέροχη βόλτα με τις καμήλες στην Έρημο
Σαχάρα. Επιστροφή στο παραδοσιακό οικισμό μας και δείπνο κάτω
από τα Αστέρια , από πολλά αστέρια. Διανυκτερευση.
Ημέρα 6η: Σαχάρα /Zagora – Todra
Μετά το πρωινό αναχωρούμε από την Σαχάρα για τον τελικό
προορισμό την πόλη Tinghir . Πρώτη μας στάση θα είναι στην Πόλη
Tamegoute οπού θα έχουμε την εκπληκτική εμπειρία να δούμε τον
τρόπο παρασκεύης κεραμικών σκεύων από μια οικογένεια που
προσφέρει εργασιά σε αρκέτα άτομα της περιοχης και τα πουλάει
στο εργαστήριο της. Έπειτα θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια
βόλτα από το παραδοσιακό οικισμό που είναι κτισμένο από άμμο
και άχυρο. Στην συνέχεια προσπερνωντας την πόλη Zagora θα
κατευθυνθουμε προς την πόλη Tingir στην οποια βρίσκεται το
φαραγγι Todra ένα από τα εντυπωσιακά φαραγγια μήκους 15
χιλιομετρα και με βράχια ύψους 400 μέτρων. Διανυκτερευση.
Ημέρα 7η: Todra – Ourzatate – Kasbah Ait Ben Haddou
Πρωινό και αναχώρηση αρκετά νωρίς για να επισκεφτούμε την
Ourzatate και την Kasbah Ait Ben Haddou . Διασχίζοντας την όαση
Skoura θα φτάσουμε στην Ourzatate την πόλη που είναι γνωστή
ως η Πυλή της Ερήμου όπου θα έχουμε την πρώτη στάση μας. Στην
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην διάσημη Kasbah που αποτελεί
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, το πολύ καλά
διατηρημένο (ισλαμικό) φρούριο στο όποιο έχουν γυριστεί αρκετές
ταινίες όπως ο Μονομάχος, Αστερίξ και Οβελίξ, η Μούμια και
πολλές άλλες. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Μαρακές και
ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση.
Ημέρα 8η: Επιστροφή
Εγερτήριο και αναχώρηση στις 03.30 το πρωί από το ξενοδοχείο
μας για να κατευθυνθούμε προς το αεροδρόμιο. Έπειτα από τους
απαραίτητους ελέγχους κατευθυνόμαστε προς την πύλη
αναχώρησης.
Η πτήση μας θα πραγματοποιηθεί στις 06:30 το πρωί.
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Ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία στο εξωτικό Μαρακές, βιώνοντας από πρώτο χέρι μια άλλη
κουλτούρα, στην «Κόκκινη Πόλη’’ του Μαρόκο που θυμίζει παραμύθι, με σκηνικό βγαλμένο
από τις «χίλιες και μια νύχτες’’. Πρόκειται για μια εκδρομή διαφορετική από τις άλλες, όπου
θα βιώσεις μοναδικές εμπειρίες , σε ένα ταξίδι που θα σου χαρίσει υπέροχες αναμνήσεις.

Νόμισμα

Τι θα δεις
Έλα και εσύ να δεις από κοντά σε αυτό το ταξίδι στο Μαρόκο την
κοσμοπολίτικη πλατεία Τζεμά Ελ Φνα με τους πλανόδιους πωλητές ,
μουσικούς και performers, να εξερευνήσεις τα στενά της Παλιάς Πόλης
(Μεντινά), με την καθοδήγηση των έμπειρων συνοδών μας, και να
ψωνίσεις περίτεχνα σουβενίρ στην υπαίθρια αγορά Σουκ.
Περπάτησε στους εξωτικούς κήπους Μαζορέλ του διασήμου σχεδιαστή
Yves Saint-Laurent στο Παλάτι Μπαχία και έλα μαζί μας για camel
trekking. Θα γνωρίσεις επίσης και την πράσινη πλευρά του Μαρόκο με
την μονοήμερη εκδρομή στην οροσειρά Άτλας, στην κοιλάδα με τους
καταρράκτες και στα Βερβέρικα χωριά.
Θα μπορέσεις να επισκεφτείς την Εσσαουίρα ένα πανέμορφο Ψαροχώρι
δίπλα στον Ατλαντικό.
Και για όσους έχουν περισσότερες ημέρες υπάρχει και η δυνατότητα για
την μεγαλύτερη εμπειρία που λέγεται Σαχάρα και διαμονή σε αυτή για
ένα βράδυ κάτω από τα αστέρια και φυσικά θα ανακαλύψουμε οάσεις
και αρκετές περιοχές οπώς την Ourzatate , το φαράγγι Todra και την
Kasbah Ait Ben Haddou .

Το νόμισμα είναι το Ντιρχαμ και η ισοτιμία είναι 1 euro =
10.6 Ντιρχάμ Μαρόκου (MAD) και ο προτινόμενος τρόπος
αλλαγής είναι κατευθείαν στο Μαρακές γιατί υπάρχουν
αρκέτα συναλλαγματήρια.

Τηλέφωνο
Για να καλέσουμε οποιοδήποτε ελληνικό νούμερο βάζουμε
μπροστά το 0030. Όσον αφορά τις κλήσεις, τα data και τα
sms σας προτείνουμε να μην κάνετε άσκοπη χρήση γιατί
υπάρχουν υψηλές χρεώσεις. Στο αεροδρόμιο υπάρχουν
εταιρίες κινητής που πουλάνε sim με πακέτα δεδομένων,
χρόνου ομιλίας και μηνυμάτων. Μπορείτε να επιλέξετε μία
μόνο παροχή ή να κάνετε έναν συνδυασμό.
Ενδεικτικά: Ένα πακέτο δεδομένων 10GB κοστίζει 10€.

Σημαντικό
Θα πρέπει να έχετε μαζί σας ένα ΣΤΥΛΟ! Πριν τον έλεγχο
των διαβατηρίων υπάρχουν φόρμες προσωπικών
στοιχείων που θα πρέπει να συπληρωθούν.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

ATLAS ASNI
Το 4 αστέρων ξενοδοχείο Atlas Asni βρίσκεται
στην πόλη του Μαρακές σε απόσταση 3χλμ.
από την κοσμοπολιτική πλατεία Place Jemaa el
Fna και την Παλιά Πόλη (Μεντίνα).
Διαθέτει μεγάλο κήπο με φοίνικες και
εξωτερική πισίνα και όλες τις ανέσεις που
μπορεί να προσφέρει ένα σύγχρονο
ξενοδοχείο, όπως γυμναστήριο, μπαρ και
πολυτελές spa με χαμάμ, σάουνα και υπηρεσίες
μασάζ για όσους θέλουν να χαλαρώσουν μετά
τις περιηγήσεις μας.
Στο Atlas Asni θα μείνουμε σε μεγάλα, άνετα
και πλήρως επιπλωμένα δωμάτια. Ο εξοπλισμός
τους περιλαμβάνει επίσης τηλεόραση,
κλιματισμό, μίνι-μπαρ, θυρίδα ασφαλείας και
μαρμάρινο μπάνιο με σεσουάρ μαλλιών.

ATLAS MEDINA & SPA

GRAND MOGADOR MENARA

Αυτό το υπερπολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων
βρίσκεται στην μέση ενός τεράστιου κήπου 50
στρεμμάτων στην κοσμοπολίτικη περιοχή
Hivernage στο Μαρακές. Με την διαμονή μας
στο ξενοδοχείο αυτό, θα έχουμε την δυνατότητα
να κάνουμε τις βουτιές μας στις πισίνες του
κήπου κάτω από τους φοίνικες, να
επισκεφτούμε το γυμναστήριο ή να
απολαύσουμε στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας
στο πλήρως ανανεωμένο Spa.

Το Grand Mogador Menara ανήκει στην
κατηγορία των 5 αστέρων προσφέροντας όλες
τις σύγχρονες ανέσεις και πολυτέλειες. Διαθέτει
κήπο με εξωτερική πισίνα καθώς επίσης και spa
όπου μπορούμε να χαλαρώσουμε με ένα μασάζ
και μια βουτιά στο τζακούζι ή την εσωτερική
πισίνα.

Τα δωμάτια του Atlas Medina & Spa είναι
ευρύχωρα, πλήρως κλιματιζόμενα και
ηχομονωμένα. Διαθέτουν επίσης μπαλκόνι με
θέα, τηλεόραση plasma, θυρίδα ασφαλείας,
στεγνωτήρα μαλλιών και ιδιωτικό μπάνιο με
προϊόντα περιποίησης. Σε όλα τα δωμάτια
διατίθεται δωρεάν wi-ﬁ.

Τα πολυτελή δωμάτια του ξενοδοχείου αυτού
είναι πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα και
ιδιαίτερα ευρύχωρα. Περιλαμβάνουν επίσης
μπαλκόνι με θέα, τηλεόραση LCD, θυρίδα
ασφαλείας, μίνι-μπαρ και ιδιωτικό μπάνιο με
μπανιέρα και σεσουάρ μαλλιών.
Tο Grand Mogador Menara διαθέτει 3
εστιατόρια με το καθένα από αυτά να
ειδικεύεται στην διεθνή, γαλλική και μαροκινή
κουζίνα αντίστοιχα.

www.iyouthexperience.gr
Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210 3238776
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ΤΙΜΕΣ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (Μαρακές 5 ημέρες)
ATLAS ASNI 4*

ATLAS
MEDINA & SPA 5*

GRAND MOGADOR
MENARA 5*
(με ημιδιατροφή)

14/10

389€/άτομο

489€/άτομο

499€/άτομο

21/10

389€/άτομο

489€/άτομο

499€/άτομο

11/11

389€/άτομο

489€/άτομο

499€/άτομο

18/11

389€/άτομο

489€/άτομο

499€/άτομο

02/12

389€/άτομο

489€/άτομο

499€/άτομο

23/12

389€/άτομο

489€/άτομο

499€/άτομο

20/01

369€/άτομο

469€/άτομο

489€/άτομο

23/12

499€/άτομο

599€/άτομο

609€/άτομο

20/01

369€/άτομο

469€/άτομο

489€/άτομο

27/01

369€/άτομο

469€/άτομο

489€/άτομο

10/02

369€/άτομο

469€/άτομο

489€/άτομο

17/02

369€/άτομο

469€/άτομο

489€/άτομο

09/03

369€/άτομο

469€/άτομο

489€/άτομο

16/03

369€/άτομο

469€/άτομο

489€/άτομο

23/03

369€/άτομο

469€/άτομο

489€/άτομο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια
Φόρους αεροδρομίων
1χειραποσκευή 40Χ20Χ20 &
1χειραποσκευή 55Χ40Χ20
Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο
για το ξενοδοχείο
4 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας
Πρωινό ή ημιδιατροφή (αναλόγως του
ξενοδοχείου)
Μονοήμερη εκδρομή στο Βουνό Άτλας,
3 κοιλάδες και καταρράκτες
Camel Trekking έξω από το Μαρακές
Συνοδός ταξιδίου
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
Εισόδους σε μουσεία και θεάματα
Προσωπικά έξοδα
Προαιρετικές εκδρομές
Φόρους πόλης - Φιλοδωρήματα

ΤΙΜΕΣ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (Μαρόκο 8 ημέρες)
ATLAS ASNI 4*

ATLAS
MEDINA & SPA 5*

GRAND MOGADOR
MENARA 5*
(με ημιδιατροφή)

14/10

669€/άτομο

789€/άτομο

799€/άτομο

11/11

669€/άτομο

789€/άτομο

799€/άτομο

10/02

649€/άτομο

749€/άτομο

759€/άτομο

09/03

649€/άτομο

749€/άτομο

759€/άτομο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικά εισιτήρια
Φόρους αεροδρομίων
1 χειραποσκευή 40Χ20Χ20 &
1 χειραποσκευή 55Χ40Χ20
Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο
για το ξενοδοχείο
5 Διανυκτερεύσεις στο Μαρακές στο
ξενοδοχείο της επιλογής σας
Πρωινό ή Ημιδιατροφή στο Μαρακές
αναλόγως το ξενοδοχείου που θα
επιλέξετε
Μία διανυκτέρευση σε Tent στην έρημο
Σαχάρα (Τα Tents είναι 4-8 ατόμων)
Μία διανυκτέρευση στην Ουαρζαζάτ ή
Boumalne Dades
Πρωινό και δείπνο στην έρημο Σαχάρα
Camel Trekking στην έρημο Σαχάρα
Μονοήμερη εκδρομή στο Βουνό Άτλας,
3 κοιλάδες και καταρράκτες
Συνοδός ταξιδίου
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

www.iyouthexperience.gr
Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210 3238776
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