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ΜΑΡΟΚΟ  
 
 

6 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ α π ό  9 8 0  €  
 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

01 Δεκεμβρίου 19 -  31 Δεκεμβρίου 20  
 

Καθημερινές αναχωρήσεις με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων  
 

 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΦΡΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ 

ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  



ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
 

1                        ΜΑΡΟΚΟ – 6 ημ. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Το Μαρόκο, η χώρα των χρωμάτων, εξωτικό και με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά βρίσκεται 

στο βορειοδυτικό άκρο της Αφρικής. Πόλεις μεσαιωνικές και πόλεις μοντέρνες, παζάρια, κάστρα, 

παλάτια, ψηλά βουνά αλλά και απέραντη έρημος συνθέτουν ένα πολυδιάστατο μωσαϊκό σε μια 

χώρα με έντονο χρώμα και άρωμα Ανατολής. Οι αχανείς εκτάσεις κάνουν τη ζωή να κυλά με 

άλλους ρυθμούς και η καθημερινότητα στην πλατεία της Tζαμάα Eλ Φνα στο Mαρακές μοιάζει 

περισσότερο με σκηνικό θεάτρου παρά με πραγματικότητα. Δεν σταματάμε όμως μόνο εκεί αλλά 

εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα με την ξακουστή Ταγγέρη, το αριστουργηματικό Σεφσαουέν, τη 

διάσχιση του φαραγγιού Τόντρα αλλά και το υπερθέαμα που λέγεται Κσαρ Αΐτ Μπεν Χαντού, 

ένα μοναδικό οχυρωμένο χωριό χτισμένο από λάσπη που βρίσκεται στον κατάλογο της 

UNESCO. Στο COSMORAMA είμαστε κάθε λίγο στο Μαρόκο και αναπροσαρμόζουμε τα 

προγράμματά μας. Αξιοποιούμε το χρόνο σας στον ύψιστο βαθμό και σας δείχνουμε τα καλύτερα 

με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα ξέρετε... 

 
 
 



ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
 

 
2                          ΜΑΡΟΚΟ – 6 ημ. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Ημέρα 1η: Αθήνα – Καζαμπλάνκα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Καζαμπλάνκα, την μεγαλύτερη πόλη 
του Μαρόκου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο & διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 2η: Καζαμπλάνκα – Μεκνές – Φεζ 
Μετά το πρωινό, θα περιηγηθούμε στην πόλη και θα επωφεληθούμε, να φωτογραφήσουμε από 
τον περίβολο το Μεγάλο Τεμένος, θα περπατήσουμε κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου 
Μωχάμεντ Ε' με τα κτίσματα Αρ Ντεκω από την εποχή της γαλλικής διοίκησης. Θα 
εξερευνήσουμε την περιοχή Χαμπούς και τη Νέα Μεδίνα. Προαιρετικό γεύμα. Θα συνεχίσουμε 
για την κοντινή Μεκνές, την εντυπωσιακή πρωτεύουσα του Σουλτάνου Ισμαήλ. Θα θαυμάσουμε 
τα τείχη και τις οχυρώσεις που περικλείουν την πόλη, ενώ εισχωρώντας στο εσωτερικό της 
παλιάς πόλης, θα επισκεφθούμε τον Μεντρεσέ Μπου Ινάνια, την Πύλη Ελ Μανσούρ και θα δούμε 
το Μαυσωλείο του Μουλάι Ισμαήλ. Το απόγευμα επιστρέφουμε στη Φες. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 3η: Φεζ 
Μετά το πρωινό ξεκινάμε τη μέρα μας για να γνωρίσουμε την πνευματική πρωτεύουσα του 
Μαρόκου. Από το ύψωμα των τάφων των Μερινιδών θα εξοικειωθούμε με την κοιλάδα που 
βρίσκεται χτισμένη η Φεζ και θα εντοπίσουμε τα μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα στην 
πυκνοδομημένη πόλη. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από τις απαστράπτουσες πύλες των 
Βασιλικών Ανακτόρων που βρίσκονται δίπλα από την Μεντίνα της «νεότερης» Φεζ ελ Τζντίντα. 
Στη συνέχεια θα περάσουμε από τις παλιές πύλες Μπαμπ Μπουτζλούντ για να διεισδύσουμε 
στον λαβύρινθο της Φεζ ελ Μπαλί. Εδώ θα δούμε τις κορανικές σχολές Καραουίν και Αταρίν, το 
συντριβάνι Νετζαρίν, το τζαμί των Σενεγαλέζων κ.ά. Θα επισκεφθούμε τα γραφικά βαφεία και θα 
παρατηρήσουμε από ειδική εξέδρα τις δραστηριότητες στα περιβόητα βυρσοδεψεία της Φεζ. 
Γεύμα στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για να χαθείτε στον λαβύρινθο των σουκ 
της παλιάς πόλης. Προαιρετικό δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο στη Μεντίνα με μουσική. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 4η: Φεζ - Ραμπάτ - Μαρακές 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη Ραμπάτ, διοικητική πρωτεύουσα της χώρας. Στην 
περιήγησή μας θα επισκεφθούμε την πλατεία των Ανακτόρων και την οχυρωμένη κάσμπα 
Ουντάϊα. Θα διατρέξουμε τα τείχη των Αλμοαδών και θα σταθούμε για φωτογραφίες στο Κάστρο 
Νεκρόπολη της βασιλικής δυναστείας των Μερινιδών. Παλιά άντρο πειρατών, σήμερα η Ραμπάτ 
είναι μια πόλη σύγχρονη και κομψή που έχει να επιδείξει εντυπωσιακά μνημεία και κτίρια όπως 
το Βασιλικό Ανάκτορο, το Μαυσωλείο του Μωχάμεντ του Ε’ και το αρχιτεκτονικό αριστούργημα, 
τον επονομαζόμενο «πύργο του Χασάν. Το απόγευμα καταλήγουμε στην αυλή των θαυμάτων 
και πιο εξωτική πόλη του Μαρόκου, το διάσημο Μαρακές. Προλαβαίνετε μια πρώτη επίσκεψη 
στην κεντρική πλατεία. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 5η: Μαρακές 
Η σημερινή μας ξενάγηση στην αυτοκρατορική πόλη αρχίζει με το γύρο των οχυρώσεων. Στη 
συνέχεια θα πάμε στο τέμενος Κουτούμπια με τον εντυπωσιακό μιναρέ, στους Τάφους των 
Σααδιτών, στα ανάκτορα Μπαχία, στην πλατεία Τζεμάα ελ Φνα και στα σουκ της Μεδίνας. Το 
μεσημέρι μπορείτε να δοκιμάσετε μισούι, το παραδοσιακό ψητό των Βερβέρων που το βγάζουν 
από τα έγκατα …της γης, όπου το αφήνουν να αργοψήνεται σε γιγάντιους υπόγειους φούρνους. 
Το απόγευμα περιπλανηθείτε στον λαβύρινθο και στον εξωτισμό των σουκ. Για το βράδυ, σας 
προτείνουμε να παρακολουθήσετε σε σκηνές Βερβέρων το υπερθέαμα «Φαντάσια» που 
συνοδεύεται με νοστιμιές από την μαροκινή κουζίνα. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 6η: Μαρακές - Καζαμπλάνκα - Αθήνα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στην Καζαμπλάνκα για την πτήση αναχώρησης για 
Ελλάδα. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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4                          ΜΑΡΟΚΟ – 6 ημ. 

 
ΤΙΜΕΣ κατ’ άτομο από: 

1/12/19 – 31/12/20 
 
 
 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο σε 4* ξενοδοχείο 
 

980 € 
 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο σε 5* ξενοδοχείο
 

1.090 € 
 

 
** Οι τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο των εορτών ** 

 
 

Το COSMORAMA σας προσφέρει:  

 Αεροπορικά εισιτήρια με την Alitalia μέσω Ρώμης με αναχωρήσεις από Αθήνα. Δυνατότητα 

πτήσεων και με άλλες εταιρείες και από Θεσσαλονίκη με την ανάλογη επιβάρυνση 

 Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* & 5* με ημιδιατροφή 

 Ιδιωτικές μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με αγγλόφωνο τοπικό 

ξεναγό 

 Εισόδους στα αξιοθέατα (Marrakech: Si said + Saadian tomb’s +Bahia Palace / Fez: Nejjarine + 

Attarine / Erfoud: None/ Merzouga: None/ Ouarzazat: None) 

 Ασφάλεια Αστικής ευθύνης 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό 

 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
 

× Φόροι αεροδρομίων 140 € το άτομο  

× Φιλοδωρήματα και Αχθοφορικά 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 
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5                        ΜΑΡΟΚΟ – 6 ημ. 

 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 
 Απαραίτητο το διαβατήριό σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη 

χώρα. 

 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 

 Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά 

τη ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στον συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει 

αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο. 

 Ανάλογα με την εποχικότητα ενδέχεται να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα κοστολόγια. 
 
 
 
 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
 
 
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 

γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.cosmorama-travel.gr καθώς και στα 

έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 

 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

ALPHA BANK 101-00-2320-009478 GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478 

NATIONAL BANK 080/471703-14 GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314 

EUROBANK 0026.0012.32.0200537077 GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077 

PIRAEUS BANK 5029-057435-719 GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719 
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 Κάνε τη σωστή επιλογή. Διάλεξε COSMORAMA… 
 …γιατί για μας το ταξίδι είναι η τέχνη της μετουσίωσης του ονείρου σε πραγματικότητα!   
 

 

Δέκα λόγοι θα σας πείσουν: 

 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Σεβόμενοι απολύτως τον ταξιδιώτη, ανακοινώνουμε γραπτώς και με σαφήνεια την τιμή του 

ταξιδιού. Σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία δημοσιεύουμε το κόστος για 

επιπλέον έξοδα για βίζες και φόρους αεροδρομίων πληρωτέα στην Ελλάδα. Τα ταξίδια μας δεν 

έχουν κρυφές χρεώσεις. Ο ταξιδιώτης ενημερώνεται από την αρχή για την τελική αξία του 

ταξιδιού του. Η σωστή ενημέρωση είναι για εμάς δείγμα σοβαρότητας και σεβασμού προς τον 

πελάτη. 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τα αναλυτικά μας προγράμματα είναι πλήρη και λεπτομερή. Όσοι ταξιδεύουν μαζί μας 

γνωρίζουν πολύ καλά ότι τιμούμε την επιλογή των ταξιδιωτών, προσφέροντας τα πληρέστερα 

και πιο καλο-σχεδιασμένα ταξίδια. Οι ξεναγήσεις μας είναι μελετημένες, οι τοπικοί ξεναγοί άρτια 

καταρτισμένοι και οι υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων. 

 

 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 

Σχεδιάζοντας τα ταξίδια, βασική μας αρχή είναι να φτιάξουμε το καλύτερο πρόγραμμα στη σωστή 

τιμή. Σεβόμαστε τα χρήματά σας και θέλουμε να απολαύσετε το ταξίδι μέχρι και το τελευταίο 

σεντς. Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους. 

 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτωτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις στα 

Μουσεία της Ελλάδος, το COSMORAMA σας προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης του ταξιδιού 

σας μέχρι και σε 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με την πιστωτική σας κάρτα. Ρωτήστε τους συμβούλους 

ταξιδιών μας. 

 ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

Η ομάδας μας, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο ταξίδι, είναι σίγουρα η πιο έμπειρη και η 

πιο πολυταξιδεμένη ομάδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, έχουμε 

ταξιδέψει προσωπικά σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ που προτείνουμε ταξίδια. Αυτή η εμπειρία είναι που 

κάνει τα ταξίδια μας ξεχωριστά και δίνει τη σιγουριά στους ταξιδιώτες ότι αγοράζουν το 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 
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 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από 

συναδέλφους μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που το 2013 

το COSMORAMA διακρίθηκε ως το καλύτερο Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Ελλάδα στον τομέα των 

“Cultural Tours” από τον ASTA (American Society of Travel Agents). 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ 

Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής μας. Στο κάθε μας ταξίδι αφιερώνουμε πολύ χρόνο, 

προσωπική φροντίδα και μεράκι για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις 

προσδοκίες. Και φυσικά όλα τα στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια στο εξωτερικό. Το να 

ταξιδεύουμε μαζί σας είναι τιμή μας. Εκεί λοιπόν μας βρίσκετε πάντα δίπλα σας. 

 

 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της Ελλάδας, σας προσφέρουμε 

εκπτώσεις και δωρεάν βιβλία. Επιπλέον το COSMORAMA προσφέρει στους ταξιδιώτες του 

εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ξεναγήσεις στα Μουσεία της Ελλάδας από Διπλωματούχο Ξεναγό. 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ 

Συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι COSMORAMA έχετε τη σιγουριά που σας παρέχει μια Μεγάλη, 

Σοβαρή, Ποιοτική και Φερέγγυα Ταξιδιωτική εταιρία με πολυετή εμπειρία στον ταξιδιωτικό χώρο. 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

Δίνουμε πληροφοριακό υλικό με χρήσιμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για κάθε χώρα, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 

 

 


