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Μαρρακές – Μερζούγκα, Σαχάρα 

8 Ημέρες 

 

 
 

Έρημος, Οάσεις, Κάσμπες, Οροσειρά Άτλαντα Βερβέρικα και πολύχρωμα χωριά 

 

1η μέρα: Αθήνα - Μαρρακές 

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την "Κόκκινη Πόλη", το κοσμοπολίτικο Μαρρακές. Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα: Μαρρακές - Κάσμπα Ταουρίτ - Νταντές 

Η σημερινή μας διαδρομή μέσω του Μεγάλου Άτλαντα θα μας οδηγήσει στην υπέροχη κάσμπα (οχυρωμένο παλάτι-

κάστρο) Ταουρίτ, που υπήρξε τόπος κατοικίας του πασά Γκλάουι, ο οποίος απέκτησε μεγάλο πλούτο από την 

συνεργασία του με τους Γάλλους. Έχει αναστηλωθεί σχετικά πρόσφατα και η επίσκεψη στους εσωτερικούς της χώρους 

θα σας συναρπάσει. Συνεχίζουμε για την κοιλάδα Νταντές. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 
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3η μέρα: Νταντές - Τινερχίρ - Ερφούντ - Μερζούγκα, Εκδρομή στους αμμόλοφους με jeep 4x4, Διανυκτέρευση 

σε Camp με βερβέρικες σκηνές  

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής θα 

διασχίσουμε εντυπωσιακές οάσεις και θα περάσουμε από 

την πόλη Τινερχίρ, που είναι κτισμένη δίπλα σε μια από 

τις ομορφότερες οάσεις του νότου και κατοικείται ως επί 

το πλείστον από Αμαζίγκ (στα βερβερικά Amazigh, 

πληθ. Imazighen), δηλαδή αυτόχθονες Βερβέρους - τους 

περίφημους καμηλιέρηδες της ερήμου. Συνεχίζουμε για 

την Ερφούντ, απ΄ όπου θα αναχωρήσουμε με ειδικά 

διαμορφωμένα jeep 4x4 για τους αμμόλοφους της 

Μερζούγκα, από όπου θα απολαύσουμε την δύση του 

ηλίου. Μια μοναδική εμπειρία! Το θέαμα κόβει 

πραγματικά την ανάσα, καθώς η κόκκινη άμμος της ερήμου μοιάζει …πυρπολημένη από τον ήλιο. Με τις εικόνες του 

ηλιοβασιλέματος βαθειά χαραγμένες μέσα μας θα κατευθυνθούμε στον καταυλισμό μας. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

Camp με τις βερβέρικες σκηνές. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα: Μερζούγκα - Ερφούντ - Ουαρζαζάτ, Κινηματογραφικό Στούντιο Άτλας  

Πρωινή αναχώρηση για την θρυλική Ουαρζαζάτ (Ouarzazate), την "Πύλη της Ερήμου", μια πόλη βγαλμένη θαρρείς 

από κάποιο αραβικό παραμύθι, η οποία υπήρξε οχυρό των Γάλλων Λεγεωνάριων. Πέντε περίπου χιλιόμετρα δυτικά 

της πόλης βρίσκεται το περιβόητο κινηματογραφικό στούντιο "Atlas", στο οποίο έχουν γυριστεί σκηνές από πολλές 

ταινίες και τηλεοπτικές σειρές - Μονομάχος, Μέγας Αλέξανδρος, Αστερίξ και Κλεοπάτρα, Prison Break, Μούμια, 

Game of Thrones κ.ά. Αποτελεί το μεγαλύτερο στούντιο κινηματογραφικών γυρισμάτων στον κόσμο, καθώς και 

δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Πολλά μάλιστα από τα σκηνικά γνωστών ταινιών παραμένουν άθικτα! Μεταφορά 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

5η μέρα: Ουαρζαζάτ - Άιτ Μπεν Χαντού - Μαρρακές 

Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό ksar/οχυρωμένο χωριό Άιτ Μπεν Χαντού, το οποίο αποτελεί μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ σταματούσαν για να ξαποστάσουν τα καραβάνια που μετέφεραν χρυσό, 

αλάτι και άλλα πολύτιμα φορτία, όντας ασφαλή και προστατευμένα από επιδρομές κλεφτών. Λόγω της θέσης του και 

της γραφικότητάς του μάλιστα, έχει συχνά χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό κινηματογραφικών ταινιών. Στη συνέχεια θα 

αναχωρήσουμε για την περίφημη "Κόκκινη Πόλη", το κοσμοπολίτικο Μαρρακές. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

 

6η μέρα: Μαρρακές, Ξενάγηση πόλης,  

ΔΩΡΟ: Φολκλορικό Show με ποτό στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali!   

Η σημερινή μας ξενάγηση στην πόλη θα ξεκινήσει από το Τζαμί Κουτούμπια, το οποίο βλέπουμε εξωτερικά, καθώς 

δεν επιτρέπεται η επίσκεψη σε μη μουσουλμάνους. Ο μιναρές του τζαμιού αυτού αποτελεί το σύμβολο της πόλης. Θα 

συνεχίσουμε με το παλάτι Ελ Μπαχία, δηλαδή το παλάτι της ευνοούμενης, που έχει κτιστεί στα τέλη του 19ου αιώνα, 



καθώς και το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ (Dar Si Said), ένα πανέμορφο ανάκτορο που φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή 

από ξύλινα διακοσμητικά και όχι μόνο. Θα επισκεφθούμε επίσης τους πανέμορφους κήπους Μαζορέλ ή Υβ Σεν Λοράν, 

καθώς και τους κήπους Μενάρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μεσημεριανό γεύμα. Το απόγευμα βόλτα με τον 

αρχηγό στην φημισμένη πλατεία Τζεμαά Ελ Φνα ή "Πλατεία των Θαυμάτων". Σύμφωνα με την UNESCO, η πλατεία 

αυτή αποτελεί αριστούργημα προφορικής και ανέπαφης παγκόσμιας κληρονομιάς. Εκεί, επί καθημερινής βάσης 

εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών, 

παραμυθάδες και μάγισσες, σε συνδυασμό με τα εκατοντάδες μαγαζιά που ξετρυπώνουν από τις πιο απίθανες γωνίες 

των σουκς. Το βράδυ θα απολαύσουμε το φολκλορικό σόου "FANTASIA" με ποτό στο παγκοσμίως γνωστό Chez 

Ali. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

7η μέρα: Μαρρακές, Ολοήμερη εκδρομή στην Εσσαουίρα 

Πρωινή αναχώρηση για την Εσσαουίρα, μια πόλη στις 

ακτές του Ατλαντικού, ντυμένη στα λευκά και τα μπλε, 

που σήμερα αποτελεί σημαντικό κέντρο της μαροκινής 

καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ανεβείτε στο κάστρο και 

απολαύστε την μαγευτική θέα, περπατήστε κατά μήκος 

του ωκεανού και ακούστε το τιτίβισμα των γλάρων... Η 

Εσσαουίρα σίγουρα θα σας αφήσει όμορφες εικόνες. 

Στην περιοχή της Εσσαουίρα και του Μαρρακές 

φυτρώνουν οι αργκανιές, από τις οποίες  βγαίνει το 

πανάκριβο έλαιο αργκάν (argan, αργανέλαιο). Τα 

κλαδιά των δένδρων αργκάν φέρουν άγρια αγκάθια, 

που αποδεικνύονται αποτελεσματικό αποτρεπτικό 

μέτρο για όσους επιθυμούν να συλλέξουν τους καρπούς τους - για όλους, εκτός από τις απτόητες κατσίκες, που 

σκαρφαλώνουν πάνω στα δέντρα αυτά! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

8η μέρα: Μαρρακές - Αθήνα     

Χρόνος ελεύθερος το πρωί μέχρι την ώρα της μετάβασής μας στο αεροδρόμιο και την επιβίβασή μας στην πτήση για 

την Αθήνα. Άφιξη αυθημερόν. 

Σημειώσεις 

❖ Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι 

από τα αναγραφόμενα  

❖ Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.  

 

Αναχωρήσεις: 10/02, 24/02, 03/03, 10/03, 21/03  

8 μέρες  

 

 

Περιλαμβάνονται  

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Aegean Airlines μέσω ενδιάμεσου σταθμού  

• Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις, όπως παρακάτω:  

Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο Μαρρακές, στο ξενοδοχείο Kenzi Rose Garden 5* ή παρόμοιο 

Μία διανυκτέρευση στην κοιλάδα Νταντές, στο ξενοδοχείο Xaluca Dades ή παρόμοιο 

Μία διανυκτέρευση σε Camp πολυτελείας στην Μερζούγκα  

Τιμή κατ' άτομο 

Δίκλινο 
3ο άτομο  

έως 12 ετών 
Μονόκλινο 

1.040 860 € 1.460 € 



Μία διανυκτέρευση στην Ουαζαρζάτ, στο ξενοδοχείο Ksar Ben Youssef ή παρόμοιο  

 

• Ημιδιατροφή καθημερινά  

• Φολκλορικό Show με ποτό στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali, Δώρο του γραφείου μας 

• Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού 

• Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα  

• Είσοδοι στα μουσεία, μνημεία και αξιοθέατα που αναγράφονται στο πρόγραμμα  

• Έμπειρος επίσημος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός  

• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 

 

 

Δεν Περιλαμβάνονται  

• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια 

COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: +540 €  

• Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων  

• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.  

 

Οι Πτήσεις μας με Aegean Airlines 

 

  

 

 

 

10/02 24/02 03/03 10/03 A3 738 
ΑΘΗΝΑ - 

ΜΑΡΡΑΚΕΣ 
13:20 - 16:50 

17/02 03/03 10/03 
17/03 

A3 739 
ΜΑΡΡΑΚΕΣ - 

ΑΘΗΝΑ 
17:50 - 22:55 

21/03 A3 738 ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΡΑΚΕΣ 08:40 - 11:10 

28/03 A3 739 ΜΑΡΡΑΚΕΣ -  ΑΘΗΝΑ 15:50 - 22:55 


