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Μαρρακές, η "Κόκκινη Πόλη" 

5 Ημέρες 

 

Τώρα με απ΄ευθείας πτήσεις της Aegean, άνετα και ξεκούραστα!  

Ζωηρά χρώματα, εικόνες βγαλμένες από παραμύθι, μεθυστικα αρώματα σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων… 

 
1η μέρα: Αθήνα - Μαρρακές 

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ευθείας πτήση με Aegean για την "Κόκκινη Πόλη", το κοσμοπολίτικο, ολοζώντανο  

Μαρρακές. Άφιξη και μετά τις διατυπώσεις διαβατηρίων, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα: Μαρρακές, Περιήγηση στον λαβύρινθο της Μεδίνας και στους εξωτικούς κήπους Μαζορέλ ή Υβ Σεν 

Λοράν   

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. 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. Διανυκτέρευση. 
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3η, 4η μέρα: Μαρρακές 

Προαιρετικές δραστηριότητες, εκδρομές: Πτήση με αερόστατο, Spa, Ολοήμερη εκδρομή στην Εσαουίρα 

Ελεύθερες μέρες για ανακαλύψετε την πόλη που μοιάζει μυστηριώδης και να χαλαρώσετε σε ένα ονειρεμένο σκηνικό. 

Επιλέξτε ένα από τα επιλεγμένα Spa της πόλης, όπως το LOTUS ή το SULTANA με τις ξυλόγλυπτες πόρτες και τον 

μαγευτικό φωτισμό και στη συνέχεια απολαύστε ένα απογευματινό τσάι μέντας από τον Pierre Herme στον μοναδικό 

κήπο του ξενοδοχείου "LA MAMOUNIA" - έμβλημα" της πόλης. Γευματίστε στην ταράτσα του EL FENN, ανοίξτε 

την πόρτα του LOTUS JARDIN CABANA και απολαύστε το κοκτέιλ σας με θέα τον Μιναρέ Κουτούμπια. Επίσης, 

μπορείτε να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία πετώντας με αερόστατο και αγναντεύοντας την ανατολή του ήλιου και την 

εκπληκτική θέα της πόλης από ψηλά. Ή ακόμα, να λάβετε μέρος σε μια προαιρετική εκδρομή στην Εσσαουίρα.   

 

Περιγραφή Ολοήμερης εκδρομής 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. Διανυκτέρευση. 

 

5η 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: 24/02, 24/03      ~      5 μέρες 

                                                                             

Για όσους επιθυμούν υπάρχει δυνατότητα διαμονής στο καταπληκτικό ξενοδοχείο RIAD ELISA (https://riad-

elisa.com) σε Douplex Suites ή Master Suites (κατόπιν ζήτησης, περιορισμένη διαθεσιμότητα) 

 

 

Περιλαμβάνονται  

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΡΑΚΕΣ-ΑΘΗΝΑ με Aegean Airlines  

• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο Μαρρακές στο ξενοδοχείο KENZI ROSE GARDEN 5* 

• Δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο RIAD ELISA (κατόπιν διαθεσιμότητας)  

• Πρωινό καθημερινά 

• Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού 

• Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα  

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

• Έμπειρος 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: +380 €  

• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

 

Τιμή κατ' άτομο 

 

Δίκλινο 
3ο άτομο 

έως 12 ετών 
Μονόκλινο 

590 € 490 € 990 € 

Ξενοδοχείο RIAD ELISA Δίκλινο Μονόκλινο 

Τιμές πακέτου σε  

Duplex Suite   
710 € 1. 200 € 

Τιμές πακέτου σε  

Master Suite   
770 € 1.270 € 

https://riad-elisa.com/
https://riad-elisa.com/


 

Πτήσεις του προγράμματος 

 

 

5 μέρες ~ 4 

διαν/σεις 24/02 ATH RAK A3 738    13:20 - 16:50 28/02 RAK ATH A3 739     13:10 - 18:15 

5 μέρες ~ 4 

διαν/σεις 24/03 ATH RAK A3 738    13:20 - 15:50 28/03 RAK ATH A3 739     15:50 - 22:55 


