
 

Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος) Πάτρα 

Τηλέφωνα : 2610221947 & 274807 

        Mail: info@georgadastravel.gr 

        Site: www.georgadastravel.gr 

 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ  

9 ΗΜΕΡΕΣ 24/11 έως 2/12/2022 

«Γνωριμία με το πολύχρωμο Διαμάντι της Βόρειας Αφρικής» 

 

 

Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι που θα «ξυπνήσει» όλες σας τις αισθήσεις!  Χρώματα, 

αρώματα, γεύσεις και εικόνες θα σας κατακλύσουν και θα εντυπωθούν για πάντα το μυαλό 

σας. Από τις παραλίες της Μεσογείου και του Ατλαντικού Ωκεανού, στις οάσεις της ερήμου 

και από τα δαιδαλώδη παζάρια στην απολαυστική και χαλαρωτική εμπειρία ενός χαμάμ. Το 

Μαρόκο αποτελεί έναν προορισμό, που μπορεί  να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό 

ταξιδιώτη! Απολαύστε μια διαδρομή στη Φύση, στις βουνοπλαγιές της οροσειράς του 

Άτλαντα, περιπλανηθείτε στα στενά σοκάκια των παλιών πόλεων . Ένα ταξίδι φτιαγμένο 

από το υλικό των παραμυθιών της ανατολής! 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η 24/11: ΠΑΤΡΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΜΑΡΑΚΕΣ  Συγκέντρωση και ώρα 09:00 για Ελ. 

Βενιζέλος. Άφιξη, παράδοση αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων και λίγος χρόνος στα Duty free πριν την επιβίβαση. 

Ώρα 15:05 πτήση για Κων/πολη απ’ όπου θα πετάξουμε για το Μαρακές ώρα 19:10. Άφιξη 22:25, μεταφορά στο 

ξεν/χείο μας, τακτοποίηση, διαν/ση. 
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Ημέρα 2η 25/11: ΜΑΡΑΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗ Πρωινό και γνωριμία με την πόλη του Μαρακές. Τοποθετημένο στο 

σταυροδρόμι σημαντικών δρόμων ανάμεσα στη Σαχάρα, τον Άτλαντα και την απεραντοσύνη των νότιων περιοχών 

το Μαρακές είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πόλη. Στην ξενάγηση μας θα δούμε τα τείχη της πόλης, το Παλάτι 

Μπαχία, το τζαμί Κουτούμπια, το ανάκτορο μουσείο Νταρ Σι Σάϊντ και φυσικά την φημισμένη πλατεία Τζεμαά Ελ 

Φνα ή αλλιώς «Πλατεία των θαυμάτων» το σύμβολο του Μαρακές όπου επί καθημερινής βάσεως εκτυλίσσεται ένα 

μαγευτικό θέαμα που το συνθέτουν οι υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι – εστιατόρια, οι γητευτές φιδιών, οι 

παραμυθάδες, οι μάγισσες σε συνδυασμό με χιλιάδες μαγαζιά που υπάρχουν γύρω. Ακόμη θα δούμε τους 

πανέμορφους κήπους Μαζορέλ ιδιοκτησία του Yves Saint Laurent, την Μεντέσα και άλλα. Δείπνο στο ξεν/χείο μας,  

(προαιρετικά0 ποτό και παρακολούθηση του Φαντασία σόου στο διάσημο Chez Ali (έξοδα εξ ιδίων). Διαν/ση. 

Ημέρα 3η 26/11 ΜΑΡΑΚΕΣ ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ουαρζαζάτ, την «Πύλη της ερήμου», 

παλιό οχυρό της Λεγεώνας των ξένων. Μέσα από τα μαγικά βουνά του Υψηλού Άτλαντα και το περίφημο 

εντυπωσιακό πέρασμα Tizi N Tichka Pass στα 2260 μ., θα περάσουμε από ορεινές κοιλάδες και τοπία γεμάτα από 

κάσμπες και παραδοσιακά Βερβέρικα σπίτια, γνωστά ως Κσαρ. Επίσκεψη στην πόλη που διαθέτει δύο από τις 

ομορφότερες κάσμπες του Μαρόκου. Η κάσμπα Ταουρίτ (εξωτερική επίσκεψη), πρώην τόπος κατοικίας του Πασά 

Γκλάουι, με τους πύργους που υψώνονται από τα παραδοσιακά σπίτια, θα σας συναρπάσει. Η δεύτερη κάσμπα, η 

Αϊτ Μπενχάντου απέχει 30 χλμ από την Ουαρζαζάτ και είναι πραγματικά μοναδική. Έχει ανακηρυχτεί από την 

Unesco ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς με χαρακτηριστικές κάσμπες όπου γυρίστηκαν πολλές 

κινηματογραφικές ταινίες. Άφιξη στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

Ημέρα 4η 27/11 ΟΥΑΡΖΑΖΑΝΤ – ΕΡΦΟΥΝΤ Μετά το πρωινό, μέσω του «δρόμου με τις χίλιες κάσμπες», 

διασχίζοντας εντυπωσιακές οάσεις όπως την Τινεχρίρ, καταλήγουμε στην Σκούρα και την πόλη Μ’ Γκούνα Έλ 

Κελλάα ή αλλιώς πόλη των ρόδων. Συνεχίζουμε με τα Φαράγγια Τόντρα και καταλήγουμε στην Ερφούντ.  Η 

διαδρομή είναι πανέμορφη καθώς διασχίζουμε την κοιλάδα Ντάντες. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

Ημέρα 5η 28/11  ΕΡΦΟΥΝΤ – (ΜΕΡΖΟΥΚΑ)  - ΕΡΑΣΙΝΤΙΑ – ΜΙΝΤΕΛΝΤ – ΙΦΡΑΝ – ΦΕΖ Νωρίς το πρωί 

αναχώρηση για τους αμμόλοφους της Μερζούγκα, με ειδικά διαμορφωμένα jeep 4x4, για να  απολαύσουμε την 

ανατολή του ήλιου στην έρημο. Επιστροφή στο ξενχείο, πρωινό και αποχαιρετούμε την Ερφούντ. Κινούμενοι μέσω 

γραφικής διαδρομής από τα χωριά του μέσου Άτλαντα, όπως το Ερασιντία, (η παλιά Ksar el souk οχυρό των 

Γάλλων Λεγεωναρίων) στην Σαχαριανή πλευρά του Άτλαντα κοντά στα σύνορα με την Αλγερία. Στην συνέχει 

περάμε από το Μιντέλτ ένα χαρακτηριστικό χωριό του Μέσου Άτλαντα και θα φτάσουμε στο Ιφράν όπου θα 

εκπλαγείτε αντικρίζοντας ένα Ελβετικό χωριό με χιονοδρομικό κέντρο. Συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα διαδρομή 

μας κατάφυτη από κέδρους και εντυπωσιακά τοπία για να καταλήγουμε στην Φεζ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

Ημέρα 6η 29/11 ΦΕΖ ΞΕΝΑΓΗΣΗ Φεζ το πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο του Μαρόκου. Στην ξενάγηση μας 

θα δούμε την Μεντίνα με τα 9000 σοκάκια που προστατεύεται από την UNESCO ως μνημείο Παγκόσμια 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 1981 και είναι μία από τις παλαιότερες μεσαιωνικές πόλεις του Αραβικού κόσμου. 

Εδώ θα δούμε το Τέμενος Καραουίν, το πρώτο ισλαμικό πανεπιστήμιο με το μεντρεσέ Μπου Αινάια, το μαυσωλείο 

του Μουλά Ιντρίς, την εβραϊκή συνοικία Ελ Μελλάχ, το παλάτι των Μεριδινών, το λαογραφικό μουσείο Μπατάα, τα 

βυρσοδεψία, το παζάρι και φυσικά μια βόλτα στη νέα πόλη της Φεζ πριν επιστρέψουμε στο ξεν/χείο μας για 

προσγείωση στον σύγχρονο κόσμο. Δείπνο, διαν/ύση. 

 



 

Ημέρα 7η 30/11 ΦΕΖ – ΡΑΜΠΑΤ – ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ Πρόγευμα και αναχώρηση για την παλιά αυτοκρατορική 

πρωτεύουσα Μεκνές. Άφιξη και στην ξενάγηση θα δούμε τα ερείπια από το παλάτι του Μουλάι Ισμαήλ, τις  

Βερσαλλίες  του  Μαρόκου  με  τα  μεγαλόπρεπα  τείχη,  τις  αυλές  με  τα  σιντριβάνια,  την  επίσης μεγαλόπρεπη 

πύλη Μπαμπ Ελ Μανσούρ του 17ου αιώνα, την ιστορική πλατεία Λα Χεντίμ, τις Βερσαλίες του Μαρόκου, τα τείχη 

της πόλης κ.ά. Συνεχίζουμε με την ήρεμη πρωτεύουσα Ραμπάτ. Εκεί θα επισκεφθούμε το παλάτι του Βασιλιά Χασάν 

του Β’, το Μαυσωλείο του Μωχάμεντ 5 ου , τον Πύργο του Χασάν και την κάσμπα Ουιντάια, την περιοχή Σουίσυ με 

τις πρεσβείες. Συνεχίζουμε προς για τον τελικό μας προορισμό, Καζαμπλάνκα, στην οποία θα φθάσουμε αργά το 

απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση. 

Ημέρα 8η 1/12 ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ  – ΜΑΡΑΚΕΣ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  Τεμπελιάστε, απολαύστε 

το πρωινό σας και ώρα 11:30 αναχώρηση από το ξεν/χείο μας  για την γνωριμία μας με τη δυτικόμορφη 

μεγαλούπολη. Θα δούμε την Πλατεία Μωχάμεντ του 5ου, το τζαμί του Χασάν του Β’, την πλούσια συνοικία Άνφα με 

τις βίλες των διάσημων, την παραλιακή Κορνίς με τα καφέ, την κεντρική αγορά κ.α. Στη συνέχεια  το απόγευμα 

αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μαρακές, διατυπώσεις και ώρα 23.15 (τοπική) πτήση για Αθήνα μέσω 

Κων/πολης  και πτήση για Ελευθέριος Βενιζέλος.  

Ημέρα 9η : 2/12 Άφιξη στην Αθήνα περίπου 09.00 το πρωί, επιβίβαση στο λεωφορείο και επιστροφή στην πόλη 

μας το μεσημεράκι με γεμάτες τις αποσκευές και την ψυχή μας από τις εικόνες ενός παραμυθένιου ταξιδιού. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της σειράς των επισκέψεων χωρίς βέβαια παραλήψεις.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητο το διαβατήριο σε ισχύ τουλάχιστον 

για 6μήνες από την ημερομηνία του ταξιδιού το οποίο πρέπει να προσκομίζεται στο 

γραφείο με την δήλωση – προκαταβολή. 

 

 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ: 970,οο€ (+) συν 270,οοο€  

φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων με βάση την ημερομηνία 

5/9/22 (οι φόροι – καύσιμα υπόκεινται σε αλλαγές και σε περίπτωση αύξησης αυτή 

επιβαρύνει τον ταξιδιώτη) 

ΣΥΝΟΛΟ 1.240,οο€ 

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: 380,οο€ 
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ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

1. Μεταφορά  Πάτρα – Ελ. Βενιζέλος – Πάτρα 

2. Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Μαρακές – Αθήνα σε οικονομική θέση με την Turkish air και 

ενδιάμεσο σταθμό Κων/πολη 

3. Φόρους αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 270,οο€ (5/9/22), υπόκεινται σε αλλαγές και εφόσον 

υπάρξουν βαρύνουν τον εκδρομέα 

4. Μία αποσκευή βάρους 20 κιλών & μία χειραποσκευή κατ’ άτομο 

5. 7 διαν/σεις σε επιλεγμένα ξεν/χεία  4* & 5* στο Μαρόκο (1 Καζαμπλάνκα, 2 Φεζ, 2 Μαρακές, 1 

Ερφούντ, 1 Ουαζαρζάτ)  

6. Ημιδιατροφή ( 7 πρωινά & 7 δείπνα)  

7. Όλες οι μεταφορές , περιηγήσεις στο Μαρόκο σύμφωνα με το πρόγραμμα 

8. Έμπειρο τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό για όλες τις ημέρες του ταξιδιού 

9. Συνοδό του γραφείου  

10. Εισόδους στα μουσεία του Μαρακές (Darsidi Said – Bahia Palace) και στη Φεζ στο Μπου Αινάια 

11. Ανατολή στους αμμόλοφους της ερήμου με τζίπ 4χ4 στην Μερτζούγκα 

12. Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης 

13. Ενημερωτικά έντυπα  

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ποτά, νερά στα δείπνα, προαιρετικά, φιλοδωρήματα 30,οο€ κατ’ άτομο , και 

γενικά ότι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

ΠΤΗΣΕΙΣ TURKISH AIRLINES   

24 NOE 15.05 Αθήνα – 17.35 Κων/πολη & 19.10 Κων/πολη -  22.25 Μαρακές (Τοπική ώρα) 

01 ΝΟΕ 23.15 Μαρακές (τοπική ωρα) – 06.05 Κων/πολη & 2/12 08.35 (τοπική ώρα) Κων/πολη -  

09.00 Αθήνα (Τοπική ώρα) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ταξίδι στο Μαρόκο είναι απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ από την ημέρα του 

ταξιδιού το οποίο πρέπει να προσκομίζεται στο γραφείο με την δήλωση – προκαταβολή. 
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :  
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν 

προκαταβολής ποσού 450,οο€ κατ' άτομο σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 
ALPHA BANK έως 21/9/22 που αφορούν το αεροπορικό εισιτήριο.   

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει  το αργότερο έως 11/11/2022 είτε με 

μετρητά είτε μέσω πιστωτικής - χρεωστικής κάρτας είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης 
υποχρεωτικά διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να είναι 
προεξοφλημένα και ιδιαίτερα στα ταξίδια εξωτερικού 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ : 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR1601715690006569110299308 

ALPHA BANK : GR1801408850885002101042572 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Παρατήρηση! Σε περίπτωση κατάθεσης παρακαλούμε να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο καταθέτη. Επίσης θα 

παρακαλέσουμε εάν η πληρωμή γίνει μέσω τραπέζης η κατάθεση να γίνει απευθείας στους ανωτέρω λογαριασμούς και  όχι 
μέσω άλλων τραπεζών διότι τα χρήματα δεν εμφανίζονται άμεσα και το ποσό δεν εμφανίζεται ολόκληρο λόγω προμηθειών 
τραπέζης . 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το γραφείο προπληρώνει τα ξενοδοχεία και τις αεροπορικές 
εταιρείες από τις οποίες υπάρχουν δεσμεύσεις και όροι που δεν ορίζει, γι’ αυτό και δεν μπορούν να γίνουν 

δεκτές ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων ακόμη και για λόγους υγείας πέραν των ημερομηνιών που 
ορίζονται παρακάτω : 
 

 Για ακύρωση έως 23/9/22 υπάρχουν ακυρωτικά 50,οο€ το άτομο που αφορούν την 
αεροπορική εταιρεία 

 Για ακύρωση από 24/9/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 450,οο€ κατ' άτομο και 

δεν μπορεί να επιστραφεί σε καμία περίπτωση διότι αφορά την προαγορά του 
αεροπορικού εισιτηρίου  

 Για ακύρωση  δε από 1/11/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής  δεν 
γίνεται δεκτή καμία ακύρωση ακόμη και για λόγους υγείας, υπάρχουν ακυρωτικά 100% 
και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής  της 

εκδρομής εκτός και αν ο πελάτης αντικαταστήσει ο ίδιος τη θέση με άλλο άτομο πριν 
από την 11/11/22 . 

 



Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα  χωρίς επιφύλαξη 
την  αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια για τους οποίους μπορείτε να 
ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr ή και από το γραφείο μας. 

 


