
  
 

 

20/04 – 30/04/2023 
 

 
 
 

 
Diena 

apraksts 

1.diena 
20.04.2023. 

 
 

Tikšanās lidostā Rīga plkst. 18:00 
Reģistrēšanās lidojumam. 
Lidojums Rīga – Stambula      20:15 – 23:30 
Robežas šķērsošana un došanās uz viesnīcu Stambulā 
 

2.diena 
21.04.2023. 

 

Brokastis viesnīcā.  
Ap plkst.09:00 transfērs uz lidostu. Robežas šķērsošana. 
Lidojums Stambula – Kasablanka   12:20 – 15:20 
Ierašanās Kasablankas starptautiskajā lidostā,  robežas šķērsošana, tikšanās ar vietējo 
gidu. Transfērs uz viesnīcu Kasablankā, iekārtošanās un  vakariņas viesnīcā.  

Viesnīca Melliber vai līdzīga 
https://www.melliber-apparthotel.com/ 
 

3.diena 
22.04.2023. 

 

 

Brokastis viesnīcā. Iepazīšanās ar Kasablanku – Anfa  villas rajons, Muhameda V 

laukums, skaisto pludmales promenādi, Hasana II mošeja – kas tiek uzskatīta par 

pasaulē lielāko mošeju... Tālāk došanās uz Rabatu – Marokas galvaspilsētu – 

iepazīšanas  ar pilsētas vēsturisko centru, Muhameda V mauzoleju.... 

Pārbrauciens uz Šefšauenu – par šo pilsētu saka šādi - ja kādreiz šķiet, ka tavā 

pilsētā mājām trūkst krāsu, tad Šefšauenas, Marokas pilsētas iedzīvotāji savu 

ikdienu vada zilajā pasaulē, kurā patiesi dominē tikai viena krāsa dažādos toņos. 

Taču aiz zilajām māju sienām slēpjas iespaidīgas kalnu ainavas, kā arī kolorītas 

kafejnīcas un veikali.  

Pilsētiņu spāņi dibinājuši jau 1471. gadā, tad tai vairākkārt mainījušies 

pārvaldītāji, bet māju sienas īpatnējo krāsu ieguvušas, kad pilsētā 1930. gados 

apmetās ebreju bēgļi, kuri zili baltos toņus uzskata par svētiem – tie simbolizē 

debesis un Dievu.  

Iekārtošanās  viesnīcā Casa Hassan vai līdzīgā.  Vakariņas  viesnīcā.  
http://www.casahassan.com/en/ 

https://www.melliber-apparthotel.com/
http://www.casahassan.com/en/


 
 

4.diena 
23.04.2023. 

 

Brokastis viesnīcā.  
Pārbrauciens uz Fēsu. Iepazīšanās ar pilsētu – Karauina universitātes minareti (IX – 
XII gs.), Mulaij – Idrisa II minarets, Bu-Inanija medrese, Dar el Mahzena pils, kā a rī 
ādas apstrādes un keramikas ražošanas darbnīcas, vietējais tirgus…. 
Iekārtošanās viesnīcā Fēsā ( riada) 
Viesnīca Heritage Boutique Fes vai līdzīga. Vakariņas viesnīcā. 
https://mundimaroc.com/hoteles/hotel-heritage-boutique-4-fez/169 
 
 

5.diena 
24.04.2023. 

 

Brokastis viesnīcā.  
Došanās uz Sahāras tuksnesi. Pa ceļam neliela apstāšanas, lai pabarotu pērtiķus ar 
tomātiem un riekstiem. Ierašanās tuksnesī un  došanās sagaidīt saulrietu uz kamieļu 
mugurām. Vakars pie ugunskura ar dzīvo mūziku, vakariņas. 
Nakšņošana tuksnesī teltīs. 
Aberge du sud lukss teltīs 
https://www.aubergedusud.com/photo-gallery/sahara-desert-camp-tents/ 

 
6.diena 

25.04.2023. 

 

Broskastis. 
Iesakām noteikti sagaidīt saules lēktu tuksnesī. Kā  papildus opciju - piedāvājam 
braukšanu ar bagijiem vai kvadracikliem – tas būs neaizmirstams piedzīvojums.  
Pēc tam došanās uz Varzazatu. Iepazīšanās  ar kino studijas muzeju-  Studio Atlas.  
Pēc tam  ierašanās Ait-Ben-Haddu. Iekārtošnās viesnīcā Lakasbah Ait Ben Haddou. 
https://hotelkasbahaitbenhaddou.com/en/ 

 
7.diena 

26.04.2023. 
Brokastis viesnīcā.  

Pēc tam iepazīšanās ar Ksara cietoksni - viens no pilsētas simboliem. Pēc tam 

pārbrauciens apm 3,5 st uz Marakešu.  Vakara pastaiga pa Marakešu un Džemala 

el Fna laukumu. 

https://mundimaroc.com/hoteles/hotel-heritage-boutique-4-fez/169
https://www.aubergedusud.com/photo-gallery/sahara-desert-camp-tents/
https://hotelkasbahaitbenhaddou.com/en/


Iekārtošanās viesnīcā Riad Africa vai līdzīgā. 
https://www.riadafrica.com/ 

 
8.diena 

27.04.2023. 

 

Brokastis viesnīcā. 

Marakešas iepazīšana – Mažorela dārzs, Kutubija minorets, Bahija pils, un 

noteikti pastaiga pa medinu – tā ir unikāla uz skaitsa – šauras ieliņas,  vekaliņi, 

aptiekas, ieejas portāli ēkām – tas ir Marakešas šarms..... Brīvais laiks pilsētā.  

Nakšņošana un vakariņas  Marakešā viesnīcā Riad Africa. 

 
9.diena 

28.04.2023. 
Brokastis viesnīcā.  

Došanās uz  Essasouiru – pilsētas medina, zivju tirgus, Kasbah – pilsētas 

nocietinājumi, ostas vārti…. Pusdienas ar skatu uz okeānu. Pastaiga pa  Atlantijas 

okeāna piekrasti. 
Nakšņošana viesnīcā La Perle de Mogadar vai līdzīgā. Vakariņas viesnīcā. 
https://laperledemogadorhotel.com-hotel.com/ 
 

10.diena 
29.04.2023. 

Brokastis viesnīcā.  
Transfērs uz lidostu Kasablankā.  
Lidojums Kasablanka – Stambula 17:00 - 23:40 
Robežas šķērsošana un transfērs uz viesnīcu Stambulā. 
 

11.diena 
30.04.2023. 

Agri no rīta ap plkst.4:00 transfērs uz lidostu. 
Lidojums Stambula – Rīga 07:10– 10:25 
 

Ceļazīmes cena 1 cilvēkam: EUR 1848,- 
Piemaksa par vienvietīgu izmitināšanos EUR 589,- 
                       
Cenā iekļauts 

 Lidojums Rīga – Stambula – Kasablanka - Stambula –  
Rīga; 

 Nododamā bagāža 30 kg, rokas bagāža 8 kg; 
 Visi minētie transfēri; 
 Dzīvošana 3* un 4*viesnīcās pēc programmas 

divvietīgos numuros ar brokastīm un vakariņām;  
 Visas ekskursijas pēc programmas  ar  vietējo gidu 

Marokā krievu valodā; 
 Komfortabls autobuss visam  maršrutam; 
 Izjāde ar kamieļiem Sahāras tuksnesī; 
 ceļojumu medicīniskā apdrošināšana; 
 Grupas vadītājs no Latvijas; 

 
Cenā nav iekļauts: 

 Personīgie izdevumi; 
 Dzērieni pie vakariņām; 
 Pārējās ēdienreizes; 
 Bagi vai kvadraciklu izbrauciens Sahāras tuksnesī; 

https://www.riadafrica.com/
https://laperledemogadorhotel.com-hotel.com/


 Ieejas maksas apskates objektos 
 

 

 
Tel: 67223112; Fax: 67282512 

GSM: 29405500, 
E-mail: maris@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 

mailto:maris@digitours.lv
http://www.digitours.lv/

