Āfrikas iepazīšana Marokā
„Maroka ir kā koks, kura saknes aug Āfrikā, bet lapas elpo
Eiropas gaisu.
Maroka ar daudzveidīgajiem dabas apstākļiem, multikulturālo
vidi un bagāto vēsturi ir tūristiem ļoti interesanta valsts.
Marokas pilsētās varēsiet vērot spilgtu kontrastu starp
senajiem cietokšņiem, mošejām, tirgiem un moderno
arhitektūru. Valsts galvaspilsētā Rabātā valda kosmopolītiska gaisotne, lielākā Marokas
pilsēta Kasablanka lepojas ar interesantu Art Deco stila arhitektūru, savukārt, Marakeša
devusi Marokai tās nosaukumu.
Dabas mīļotājus un aktīvās atpūtas cienītājus valdzinās gan Atlantijas okeāna
piekraste ar skaistām un mežonīgām pludmalēm, gan Atlasa kalnu apgabali ar plašiem
ciedru mežiem, dziļām ielejām un ainaviskiem ūdenskritumiem, gan tuksnešainie apvidi
valsts dienvidos.”

1.diena, 12. maijs Rīga - Varšava
Tikšanās lidostā plkst. 16:30. Lidojums Rīga – Varšava 18:30 - 19:00. Transfērs no lidostas uz
viesnīcu Oxygen Residence http://oxygenresidence.pl/. Nakts viesnīcā.

2.diena, 13. maijs Varšava - Agadir
Transfērs no viesnīcas uz lidostu. Lidojums Varšava – Agadira.
Pēc ierašanās Agadirā, muitas un robežas šķērsošanas, došanās uz
viesnīcu Royal Atlas & Spa
http://www.hotelsatlas.com/

3.diena, 14. maijs Agadira
Atpūta viesnīcā ar servisu viss iekļauts cenā!
http://www.hotelsatlas.com/

4.diena, 15. maijs Agadira – Quarzazate (265 km)
Brokastis viesnīcā.
Brauciens uz Quarzazate. Pa ceļam apstāšanās Taroudant – iepazīšanās ar
šo pilsētu. Tālāk mūsu ceļš vedīs pāri Atlasa kalniem un pirmais apstāšanā
punkts būs Ait Benhadou cietoksnis. Skaistas dabas ainavas, Atlasa
kalni…. Pievakarē ieašanās Quarzazate, iekārtošanās viesnīcā Karam
Palce. Vakariņas.
http://www.agoda.com/hotel-karam-palace/hotel/ouarzazate-ma.html

5.diena, 16. maijs – Quarzazate – Marakeša
(200km)
Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Marakešu - pāri lielajiem Atlasa kalniem - tas ir labākais,
kas redzams Marokā! Ierašanās Marakešā. Ekskursiju programma bijušajā Marokas
galvaspilsētā – Marakešā, kas populāra ar saviem tirgus laukumiem, kas tiek uzskatīti par
labākajiem visā Marokā. Ekskursijas laikā apskatīsim Koutoubia minaretu, Saadian kapenes,
Bahia pili, etnogrāfisko Dar Si Said muzeju, kurā apskatāmi marokāņu amatnieku un
mākslinieku darbi, kā arī Menaras dārzu.Iekārtošanās viesnīcā Diwane. Vakariņas.
http://diwane-hotel.ma/

6.diena, 17. maijs Marakeša - Esaouira –Agadira
(259 km)
Pēc brokastīm ekskursiju programmas turpinājums bijušajā Marokas
galvaspilsētā – Marakešā - meklēsim slaveno Djemaa El Fna
laukumu, kas nereti tiek dēvēts par Marakešas sirdi. Djemaa El Fna
laukums pilda vairākas funkcijas – rīta pusē tas ir liels tirgus laukums,
bet vakaros pārvēršas par milzu skatuvi dažādiem šoviem, koncertiem
un uzvedumiem.
Pārbrauciens uz Agadiru - pa ceļam neliela apstāšanās Esaouira – izsenis slavenā pirātu pilsēta.
Šodien to sauc par Gaišo pilsētu. Pievakarē atgriešanās Agadirā. http://www.hotelsatlas.com/

7.diena, 18. maijs Agadira
Atpūta Agadirā! Viesnīcā Royal Atlas & Spa – viss iekļauts cenā!
http://www.hotelsatlas.com/

8.diena, 19. maijs Agadira
Atpūta Agadirā! Viesnīcā Royal Atlas & Spa – viss iekļauts cenā! http://www.hotelsatlas.com/

9.diena, 20. maijs Agadira - Varšava
Brokastis viesnīcā.
Transfērs uz lidostu. Lidojums Agadira – Varšava.Varšavā transfērs uz viesnīcu Oxygen
Residence http://oxygenresidence.pl/. Nakts viesnīcā.

10.diena, 21. maijs Varšava - Rīga
Brokastis viesnīcā.Plkst. 09:00 transfērs uz lidostu.Lidojums Varšava – Rīga 11:50 14:30

Brauciena cena 1 personai: EUR 1826,











Aviobiļete Rīga – Varšava – Rīga;
Viesnīca Varšavā 2 naktis;
Čarterlidojums Varšava – Agadira – Varšava;
Sagaidīšana lidostā Agadirā un transfēri lidosta – viesnīca; viesnīca – lidosta;
Krieviski runājoša gida pakalpojumi ekskursijas dienās Marokā;
Komfortabls autobuss ekskursijas dienās;
Dzīvošana divvietīgajā numuriņā 4* viesnīcās, kā minēts programmā;
Viss iekļauts cenā Agadirā;
Brokastis un vakariņas ekskursiju laikā;
Medicīniskā apdrošināšana pret nelaimes
gadījumiem;
Nodokļi.

Papildus izdevumi:




Personīgie izdevumi;
Dzērieni;
Dzeramnaudas;

Samaksas:
Pirmā iemaksa, piesakoties EUR 569,- ( LVL 400,-)
Pilna samaksa EUR 1257,- ( LVL 883,-) līdz 14.04.2014
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