
1. PÄEV: MARRAKECH
Lend Marrakechi, saabumine ja vastuvõtt
meie esindaja poolt. Transfeer hotelli,
õhtusöök ja ööbimine.

2. PÄEV: MARRAKECH
Hommikusöök hotellis ja siis Marrakechi tutvustav ekskursioon: Menara aiad, Mohammed VI 
avenüü, Koutoubia minarett vaatega üle linna ja kuulus Jemaa el-Fnaa väljak oma terves maailmas 
unikaalse maalilise etendusega.

Soovi korral lisatasu eest õhtusöögietendus Maroko restoranis.
Ööbimine.

3. PÄEV: MARRAKECH
Pärast hommikusööki suundume Marrakechi ajaloolisele ekskursioonile. Marrakech on oma 
ajaloomälestistega kogu Lõuna-Maroko pärl. Me külastame selle 3-tunnise ekskursiooni jooksul 
mitmeid linna ajaloolisi mälestisi professionaalse giidi juhendamisel, aitamaks teil avastada ja näha 
Marrakechi medina kuulsaid maamärke. Alustame oma tuuri imekaunist 19. sajandil ehitatud Bahia 
paleest, mida peetakse Maroko kultuuripärandi üheks kõige olulisemaks ehitiseks ja mida 
ümbritsevad kaunid magusalt lõhnavad puuvilja- ja lilleaiad. Seejärel külastame Saadi dünastia 
aegseid hauakambreid, mis rajati suure sultani Ahmad al-Mansuri (1578–1603) valitsemise ajal. 
Need hauakambrid avastati 1917. aasta paiku ja nende dekoratsioonide ilu pole sellest ajast saadik 
jätnud külmaks ühegi turisti südant. Pärast lõunat (lõunasöök soovi korral lisatasu eest) suundume 
avastama Marrakechi medina araabia turgusid.

Õhtusöök ja ööbimine hotellis.

4. PÄEV: MARRAKECH – ESSAOUIRA
Pärast hommikusööki suundume külastama Majorelle'i aedasid, ühte enim külastatud kohta kogu 
Marrakechis. Prantsuse maalikunstnikul Jaque Majorelle'il (1886–1962) kulus nelikümmend aastat 
nende aedade rajamiseks, et luua seda lummavat paika, millest on saanud nüüdseks meie Punase 
linna süda. Seejärel suundume Atlandi ookeani rannikul asuvasse Essaouira-nimelisse linna, mida 
kutsutakse ka Atlandi Pärliks. Sealsest siiani täiesti rikkumatust medinast avaneb võluv vaade 
Essaouira lahele ja sadamale. Valgeks lubjatud kahekorruselised majad oma roheliste ja siniste uste 
ja Põhjanaelaga meenutavad Andaluusia tsivilisatsiooni. Seda muljet toetavad hoovimüürid ja 
kaarkäikudega teed ja tänavad. Portugali ajastu tähiseks on veel tänagi peamiselt just kalapüügist 
elatuv sadam.



Soovi korral lõunasöök kalarestoranis lisatasu eest.
Õhtusöök ja ööbimine hotellis.

5. PÄEV: ESSAOUIRA – AGADIR
Pärast hommikusööki sõit Agadiri.
Õhtusöök ja ööbimine hotellis.

6. PÄEV: AGADIR
Pärast hommikusööki suundume Agadiri linnaekskursioonile. Agadir on Marokos Atlandi ookeani 
rannikul asuv kõige kaunima ja toredama rannaga kuulus kuurort. Agadiris on äärmiselt meeldiv 
kliima – päike paistab siin 300 päeva aastas. Agadirist pakutakse arvukalt kergemaid ekskursioone ja 
matku Lõuna-Marokosse.

Õhtusöök ja ööbimine hotellis.

7. PÄEV: AGADIR – MARRAKECH
Hommikusöök hotellis ja tagasisõit Marrakechi.
Õhtusöök ja ööbimine hotellis.

8. PÄEV: MARRAKECH
Hommikusöök hotellis. Transfeer lennujaama vastavalt lennuplaanile.

Hinnas sisalduvad:
• Tallinn - Marrakesh – Tallinn lennupiletid, käsi- ja äraantav pagas;
• 7 ööd hotellis (Blue Sea (Marrakech), La Perle Mogador (Suvaira), Anezi (Agadir) või muud sarnased 
   hotellid);
• 7 hommiku- ja 7 õhtusööki;
• transfeerid;
• professionaalse giidi teenused kogu reisi vältel;
• programm sisaldab ekskursioone ja väljasõite. (Ekskursiooniprogrammide järjekord võib 
   ettenägematute asjaolude tõttu muutuda).

Lisatasu eest:
• *lõunasöök 10 eurot inimese kohta päevas;
• joogid lõuna- ja õhtusöögi ajal;
• jootraha juhile ja giidile (tasutakse reisi lõpus);
• reisikindlustus;
• isiklikud kulud, lisaekskursioonid, linna turismimaksud
   ja muud kulud.


