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

2. PÄEV: MARRAKESH
Peale hommikusööki Menara aia külastus. Lõunasöök (lisatasu eest). Pärastlõunal ajaloolise linna külastus 
(Bahia palee, Saadieni hauad ja kuulus Djemaa el Fna). Hiljem õhtusöök Maroko restoranis koos 
folkloorietendusega. 

3. PÄEV: MARRAKESH – AZROU – IFRANE – MEKNES
Hommikusöök hotellis ja transfeer Azrasse Beni Mellali kaudu. Lõunasöök restoranis (soovi korral, lisatasu 
eest). Jätkame teekonda Azra ja Ifrane kaudu Meknesi. Ifrane on suurepärane suvekuurort ja kuulus 
talvespordikeskus, üks Maroko külastatumaid linnu maaliliste seedrimetsade keskel. Õhtusöök ja ööbimine 
Mekneses.

4. PÄEV: MEKNES – FES
Pärast hommikusööki ekskursioonid Mekneses, teie unistuste linnas! Näete Bab Al Mansouri, 
monumentaalset väravat, mis on üks Maroko kaunemaid väravaid. Külastate Moulay Ismaili mausoleumi. 
Meknes asub roheluses, ümbritsetuna oliivisaludest. Pärast lõunat (soovi korral, lisatasu eest) ootab teid 
Meknesis ja Volubilises endine roomlaste asula. Õhtusöök ja ööbimine Fezis.

5. PÄEV: FES
Peale hommikusööki algab linnaekskursioon. Fez on neljast Maroko imperialistlikust linnast vanim. Linn 
asutati 8. sajandil. Tänavate labürindis viiakse teid tagasi keskaega. Külastage kuulsat Qaraouini mošeed 
(pääseb ainult aedadesse), Attarin Madrasah't, Idriss I hauda (väliselt) ja käsitööliste kvartalit (parkalitöökoda 
jne). Lõunasöök Fesis (valikuline). Pärast lõunat võimalus külastada basaare ja turuplatse. Õhtusöök ja 
ööbimine Fesis.

6. PÄEV: FES – RABAT – CASABLANCA
Hommikusöök hotellis. Täna viib teekond pealinna Rabati. Programm sisaldab linnaekskursiooni koos 
kuningapalee, Hassani torni, Muhammad V mausoleumi ja Kasbahi külastusega. Pärast lõunasööki (soovi 
korral, lisatasu eest) jätkame Casablancas linnaekskursiooniga ja Hassan II mošee külastusega (ilma 
hoonesse sissepääsuta). Õhtusöök ja ööbimine Casablancas.

7. PÄEV: CASABLANCA – MARRAKESH 
Peale hommikusööki transfeer Marrakeshi. Enne lõunasööki (soovi korral, lisatasu eest) jalutuskäik 
läbi Marrakeshi turgude. Vabaaeg. Õhtusöök ja ööbimine.



8. PÄEV: MARRAKESH – LENNUJAAM
Hommikusöök hotellis. Transfeer lennujaama.

Hinnas sisalduvad:
• Tallinn - Marrakesh – Tallinn lennupiletid, käsi- ja äraantav pagas;
• 7 ööd hotellis;
• 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 nimetamata kulud.


