20-30/11/2019
10 Νύκτες / 11 ηµέρες
Στο ταξίδι µας θα ξεναγηθούµε σε παλάτια, τζαµιά, µνηµεία, θα περιπλανηθούµε στα σουκς, και
θα γνωρίσουµε τον τρόπο ζωής µιας χώρας που από κάθε άποψη γοητεύει τον επισκέπτη….

1η Ηµέρα 20/11/19 :Ηράκλειο - Μαρακές
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και αναχώρηση για το Μαρακές. Άφιξη, παραλαβή των αποσκευών µας,θα
συναντήσουµε τον τοπικό µας αντιπρόσωπο και επιβίβαση στο λεωφορείο µας και θα µεταφερθούµε στο
ξενοδοχείο µας .Τακτοποίηση στα δωµάτια µας διανυκτέρευση.
2Η Ηµέρα 21/11/19: Μαρακές / ξενάγηση - περιήγηση πόλεως

Πρωινό και αναχώρηση για το Μαρακές και ξεκινάει το πρόγραµµα µας µε την ξενάγηση / περιήγηση στα
αξιοθέατα του Μαρακές, όπου θα δούµε το Μιναρέ Κουτούµπα, τους τάφους του Σααντί, το παλάτι Μπαχία,
τους κήπους Μαζορές του Yves Saint Laurent και τους κήπους Μενάρα. Θα περπατήσουµε στα σουκς πλούσια
σε εµπορεύµατα µαροκινής τέχνης και βερβέρικα αντικείµενα. Τέλος, θα επισκεφθούµε την πλατεία Τζεµάα Ελ
Φνα µε τους ακροβάτες, τους µουσικούς και τους δεξιοτέχνες µε τα φίδια. Έπειτα µεταφορά στο ξενοδοχείο
µας, τακτοποίηση στα δωµάτια και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Φαγητό. ∆ιανυκτέρευση.
3η Ηµέρα 22/11/19: Μαρακές – εκδροµή στην κοιλάδα της Ουρίκα (40 χλµ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για µια µικρή απόδραση από το Μαρακές, στην κοιλάδα της Ουρίκα
για να απολαύσετε το άγριο τοπίο και τα χαρακτηριστικά χωριουδάκια των βερβερίνων, και στο φοινικόδασος,
γνωστό για το µοναδικό του ηλιοβασίλεµα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Μια καλή ιδέα (προαιρετικά ) για το
απόγευµα είναι βόλτα µε άµαξα στην λεωφόρο µε τους φοίνικες. Φαγητό. Για το βράδυ σας προτείνουµε να
παρακολουθήσετε χορό της κοιλιάς. ∆ιανυκτέρευση.
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4Η Ηµέρα 23/11/19: Μαρακές – εκδροµή στη Καζαµπλάνκα(242 χλµ o/w)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και άµεση επιβίβαση στα λεωφορεία για να συνεχίσουµε το οδοιπορικό µας
πηγαίνοντας στην Καζαµπλάνκα. Στην πανοραµική ξενάγηση της πόλης θα γνωρίσουµε την πλατεία των
Ηνωµένων Εθνών, την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς, το τζαµί του Χασάν Β’, το δικαστικό µέγαρο, την πλατεία
Μωχάµεντ του 5ου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Φαγητό. ∆ιανυκτέρευση
5Η Ηµέρα 24/11/19: Καζαµπλάνκα - Ραµπάτ - Φεζ (294 χλµ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Ραµπάτ
την πρωτεύουσα του Μαρόκου όπου θα δούµε τα
βασιλικά ανάκτορα, το Μαυσωλείο του Μοχάµεντ του
5ΟΥ, τον πύργο του Χασάν, και την Κάσµπα Ουντάια (
οχυρωµένη συνοικία). Συνεχίζουµε για την Φεζ . Άφιξη
το απόγευµα στην ιερή πόλη Φεζ µε τα 300 τζαµιά.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.
Φαγητό. ∆ιανυκτέρευση.

6η Ηµέρα 25/11/19: Φεζ / περιήγηση πόλεως

Πρωινό στο ξενοδοχείο µας και σηµερινό µας πρόγραµµα η περιήγηση στην ιερή πόλη µε τα 300 τζαµιά. Θα
γνωρίσουµε το τζαµί Καραουϊν χτισµένο µε την αρχιτεκτονική της Ανδαλουσίας, την εβραϊκή συνοικία
Μελλάχ, το παλιό ισλαµικό πανεπιστήµιο Ατταρίν, το ανάκτορο του Χασαν Β, και την πλατεία Νετζαρίν µε το
εντυπωσιακό σιντριβάνι της, την νεκρόπολη Μερενίντ. Θα περιπλανηθούµε στα στενά δροµάκια της
µεσαιωνικής Μεντίνας, από τις µεγαλύτερες του κόσµου, και στα σούκς µε τα είδη λαϊκής τέχνης του
Μαρόκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Φαγητό. ∆ιανυκτέρευση.
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7η Ηµέρα 26/11/19: Φεζ – Έρφουντ (408 χλµ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο, και αναχώρηση για το Ερφούντ µέσω της οροσειράς του
Άτλαντα µε τα δάση από κέδρους. Θα περάσουµε από το βερβερικό χωριό Immouzer
du Kandar, την πόλη Ιφράν ( θέρετρο σκί) και το Αζρού ( κέντρο χειροτεχνίας) .
Συνεχίζοντας την διαδροµή µας θα διασχίσουµε τα θεαµατικά φαράγγια Ziz στην
καρδιά του Άτλαντα. Αφού διασχίσουµε την οροσειρά, ξεκινά η έρηµος Σαχάρα. Άφιξη
στο Έρφουντ, τακτοποίηση στα δώµατα µας , διανυκτέρευση.
8η Ηµέρα 27/11/19: Έρφουντ – σαφάρι στη Μερζούγκα µε jeep 4 x 4 (55,3ΧΛΜ)
Το ξύπνηµά µας σήµερα θα είναι πολύ πρωϊνό, µιας και πρόκειται να βιώσουµε µια µοναδική εµπειρία! Με
ειδικά διαµορφωµένα jeep4x4, θα αναχωρήσουµε για τους αµµόλοφους της Μερζούγκα, από όπου θα
απολαύσουµε την ανατολή του ηλίου. Το θέαµα κόβει πραγµατικά την ανάσα, µιας και η κόκκινη άµµος της
ερήµου µοιάζει πυρποληµένη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, πρωινό ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση.
9η Ηµέρα 28/11/19: Έρφουντ – Τινερχιρ – Μαρακές 504χλµ
Πρωινό στο ξενοδοχείο µας και αναχώρηση για Μαρακές θα περάσουµε από την πόλη Τινεχρίρ, που
κατοικείται ως επί το πλείστον από Αµαζίνγκ, δηλαδή αυτόχθονες βερβέρους. ‘Αφιξη στο Μαρακές ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση
10η Ηµέρα 29/11/19: Μαρακές - Προαιρετικά Εσσαουίρα 170χλµ
Πρωινό και σας προτείνουµε να µείνετε και να απολάυσετε
το Μαρακές µε χαλαρωτικό πρόγραµµα ή εναλλακτικά µε
µίνιµουµ 15 άτοµα και 30€ το άτοµο προαιρετική
αναχώρηση στις 08:30π.µ. για την πόλη Εσσαουίρα στις
ακτές του Ατλαντικού, περίπου 170 χιλιόµετρα από το
Μαρακές. Στη διαδροµή προς την Εσσαουίρα θα δούµε τα
περίφηµα δέντρα άργκαν και θα σταµατήσουµε σε
συνεταιρισµό όπου θα παρακολουθήσετε τη διαδικασία
παραγωγής του λαδιού άργκαν και θα έχετε τη δυνατότητα
να αγοράσετε προϊόντα που παράγονται από αυτό. Η
Εσσαουίρα, ντυµένη στα λευκά και τα µπλε, σήµερα αποτελεί σηµαντικό κέντρο της µαροκινής καλλιτεχνικής
δηµιουργίας. Θα έχετε χρόνο να ανεβείτε στο κάστρο και να απολαύσετε την µαγευτική θέα, θα περπατήσετε
κατά µήκος του ωκεανού και θα ακούσετε το τιτίβισµα των γλάρων. Η Εσσαουίρα σίγουρα θα σας αφήσει
όµορφες εικόνες. Στις 17:00 το απόγευµα επιστροφή στο Μαρακές και διανυκτέρευση.
11η Ηµέρα 30/11/19: πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο, και ελεύθερος χρόνος µέχρι την µεταφορά µας στο αεροδρόµιο για την πτήσης της
επιστροφής µας.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ 1ΕΣ 10
ΘΕΣΕΙΣ!

….€

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 12 ΑΤΟΚΕΣ
∆ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 1Ες 10 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΧΕΙ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗΝ
ΤΙΜΗ
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Το πακέτο περιλαµβάνει :
Αεροπορικά εισιτήρια µε Aegean airlines Χανιά ή Ηράκλειο για Μαρακές & Μαρακές για Χανιά ή Ηράκλεο
1 Βαλίτσα 23 κιλών
1 χειραποσκευή 8 κιλών
5 ∆ιανυχτερεύσεις στις Μαρακές σε επιλεγµένα Ξενοδοχεία 4* & 5* Deluxe
1 ∆ιανυχτερεύσει στην Καζαµπλάνκα σε επιλεγµένα Ξενοδοχεία 4* & 5* Deluxe
2 ∆ιανυχτερεύσεις στην Φέζ σε επιλεγµένα Ξενοδοχεία 4* & 5* Deluxe
2 ∆ιανυχτερεύσεις στο Ερφούντ σε επιλεγµένα Ξενοδοχεία 4* & 5* Deluxe
Πρωινό καθηµερινά σε µπουφέ
8 φαγητά στο σύνολο
Μεταφορές ανά ηµέρα όπως απαιτεί το πρόγραµµα µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Εκδροµές – περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα καθηµερινά µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν
Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου µας
Φόροι αεροδροµίου και επίναυλος καυσίµου
Είσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Ξενάγηση – περιήγηση στο Μαρακές
Εκδροµή στην κοιλάδα Ουρίκα
Περιήγηση στην Καζαµπλάνκα
Περιήγηση στο Ραµπάτ
Περιήγηση στη Φεζ
Περιήγηση στο Ερφούντ
Περιήγηση στο Τινερχίρ
Βόλτα µε καµήλα στην έρηµο
Σαφάρι στη Μερζούγκα
φπα

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το πακέτο δεν περιλαµβάνει :
Φιλοδωρήµατα , Αχθοφορικά
Ότι αναφέρεται ως προτεινόµενο ή προαιρετικό ή δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα
∆ηλώστε µας εάν θέλετε να καθίσετε µαζί στο αεροπλάνο από την αρχή

•
•
•

Για την κράτηση σας χρειαζόµαστε:
•
•
•
•

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 400€
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΜΕ 6ΜΗΝΗ ΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ

Γιατί να µας επιλέξετε:
•
•
•
•
•
•

∆ΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΠΟ ΤΟ 2005
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ∆ΙΠΛΑ ΣΑΣ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΑΡΧΗΓΟΣ – ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ∆Ι

Σήµερα …………………. µεταξύ αφενός του « καλαµάκι τράβελ σέρβις επε », στο εξής
«∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» και όταν υπάρχει, του συνεργαζόµενου τουριστικού πρακτορείου ∆εσποτάκης
Εµµανουήλ, στο εξής αναφερόµενο ως ο «ΠΩΛΗΤΗΣ», και αφετέρου του εκδροµέα
…………………………………………………………………………….
εξής αναφεροµένου ως ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συµφωνούνε και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Ο «∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» αναλαµβάνει να πραγµατοποιήσει την εκδροµή που περιγράφεται στο συνηµµένο έντυπο, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης αυτής.
Για τη συµµετοχή του εκδροµέα – «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» στο περιγραφόµενο οργανωµένο ταξίδι, ισχύουν οι κάτωθι γενικοί και ειδικοί
όροι, τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα.
1.

Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει µελετήσει και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συµµετοχής, όπως αναφέρονται στο κυρίως έντυπο του
προγράµµατος του ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και έχει λάβει γνώση των λεπτοµερειών του ταξιδιού του όπως αναφέρονται στο τελικό ενηµερωτικό
εκδροµής. Συµφωνεί δε µε το πρόγραµµα και µε τον αντίστοιχο τιµοκατάλογο που τέθηκαν υπ’ όψη του και µε όλα τα προβλεπόµενα στα
δύο αυτά έντυπα.
2. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης της σύµβασης αυτής ή πληµµελούς εκτέλεσης αυτής, ο Αντισυµβαλλόµενος πρέπει να ενηµερώσει γραπτώς
εντός επτά ηµερών από την επιστροφή του τον τοπικό αντιπρόσωπο του ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ.
3. Σε περίπτωση που στη διάρκεια του ταξιδιού υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραµµα των πτήσεων, στους τύπους των αεροσκαφών ή
υπάρξουν καθυστερήσεις από τις αεροπορικές εταιρίες ή από οποιονδήποτε άλλο µεταφορέα για λειτουργικούς λόγους, τροµοκρατικών
επιθέσεων καιρικών φαινόµενων και ανωτέρα βίας ο ∆ιοργανωτής δεν φέρει καµία ευθύνη.
4. Οι όροι οι οποίοι αναφέρονται επί του αεροπορικού εισιτηρίου του Αντισυµβαλλοµένου, αποτελούν συµβόλαιο απευθείας µε την
αεροπορική εταιρία, στην οποία ο ∆ιοργανωτής έχει απλώς µεσολαβήσει για την εξασφάλιση της θέσης.
5. Μετά την αναχώρηση, εάν ο Αντισυµβαλλόµενος για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραµµα, αυτό πρέπει να
γίνει γραπτώς προς τον ∆ιοργανωτή. Ο ∆ιοργανωτής υποχρεούται καλόπιστα να βοηθήσει στην αλλαγή του προγράµµατος, χωρίς όµως
να φέρει καµία άλλη ευθύνη.
6. Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος ακυρώσει το ταξίδι του πριν την αναχώρησή του, τότε υπόκειται σε «ακυρωτικά» κατά τους
Γενικούς Όρους Συµµετοχής.
7. Όλα τα ξενοδοχεία στα οποία φιλοξενείται ο Αντισυµβαλλόµενος, έχουν νόµιµη άδεια λειτουργίας και ισχύουν οι γενικοί κανόνες
παραλαβής και παράδοσης του δωµατίου.
8. Οι αποσκευές του Αντισυµβαλλοµένου πρέπει να έχουν το επιτρεπόµενο βάρος και η µεταφορά τους να πληροί τους κανονισµούς
ασφάλειας. Ο ∆ιοργανωτής δε φέρει καµία απολύτως ευθύνη για µερική ή ολική απώλεια ή καθυστέρηση τω αποσκευών.
9. Ο ∆ιοργανωτής ευθύνεται για το επισυναπτόµενο πρόγραµµα οργανωµένου ταξιδιού, όχι όµως και για κάθε άλλη δραστηριότητα που
αναφέρεται ως προαιρετική.
10. Ο ∆ιοργανωτής έχει οργανώσει την εκδροµή κατά τους όρους και µε την ευθύνη που του αναλογεί από την εφαρµογή των σχετικών
διατάξεων του Νόµου.
11. Επιπλέον ο ∆ιοργανωτής έχει φροντίσει για την ασφάλιση του εκδροµέα µε την υπογραφή ασφαλιστικών συµβολαίων γενικής αστικής
ευθύνης .
12. Ο Αντισυµβαλλόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της ως άνω συµβάσεως και τους Γενικούς Όρους Συµµετοχής στην
οργανωµένη εκδροµή.

Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

…………………………………………..

Ο

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

/

ΠΩΛΗΤΗΣ

∆ΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Το παρόν πρέπει να υπογραφεί από τους Συμβαλλομένους, με ευθύνη δική τους και να επιστραφεί στον
Διοργανωτή
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