
1. PÄEV: MARRAKECH
Saabumine Marrakechi lennujaam 
a transfeer hotelli. 
Õhtusöök ja ööbimine hotellis.

2. PÄEV:
MARRAKECH – OURIKA – TAROUDANT
Pärast hommikusööki lahkumine Marrakechist berberi külade Asni ja Ouirgane suunas. Lõunasöök 
(lisatasu eest, soovi korral). Pärastlõunal sõidame Tin Malisse külastama 12. sajandi mošeed. Seejärel 
ületame ühe Kõrg-Atlase kõige kõrgema mäekuru, milleks on merepinnast 2092 meetri kõrgusel 
paiknev Tizi n'Test. Saabumine Taroudanti.

Õhtusöök ja ööbimine hotellis.

3. PÄEV: TAROUDANT – ZAGORA
Hommikusöök. Ookerkollastest müüridest ümbritsetud Taroudanti vanalinna külastamine. Sõit Tali-
ouine ja Tazenakhti suunas ja siis Zagora poole. Lõunapeatus Agdzis (lõunasöök lisatasu eest) ja siis 
Lõuna-Maroko kõige tähtsama oaasi – Draa jõeoru läbimine. Saabumine Tafilalti orus paiknevasse 
Zagoraoaasi.

Õhtusöök ja ööbimine hotellis.

4. PÄEV: ZAGORA – ERFOUD – MERZOUGA
Hommikusöök. Lahkumine Zagorast müstilistele kõrberadadele. Lõunasöök Alnifis (lisatasu eest). 
Seejärel sõit palmisaludest ümbritsetud Erfoudi, viimasesse linna enne kõrbe. Saabumine Merzouga 
kuulsatele liivadüünidele, kus naudime hunnitut päikeseloojangut.

Õhtusöök ja ööbimine kõrbetelgis (Bivouac).

5. PÄEV: MERZOUGA – TODRA KURISTIK – OUARZAZATE
Hommikusöök. Unustamatu päikesetõus kõrbes. Lahkumine Tinghiri külastama Todra kuristikku, 
kahte 300 meetri kõrgust kaljut, mis asuvad üksteisest kitsaimas punktis vaid umbes 20 meetri kau-
gusel.

Lõunasöök (lisatasu eest) ja seejärel sõit läbi Boumalne Dadesi piki Rooside orgu, et jõuda päikesel-
oojanguks Ouarzazatesse. Õhtusöök ja ööbimine hotellis.



6. PÄEV: OUARZAZATE – MARRAKECH
Pärast hommikusööki Ouarzazates asuva Taourirti kindluse, Marrakechi paša Glaoui endise elupaiga 
külastamine. Lahkumine Ouarzazatest külastama üht Maroko vanimat ja paremini säilinud kindlus-
linna Ait Ben Haddou´d. Reisi ajal lõunasöök (lisatasu eest). Sõit üle merepinnast 2260 meetri kõr-
gusel paikneva Tizi n'Tichka mäekuru. Saabumine Marrakechi.

Õhtusöök ja ööbimine hotellis.

7. PÄEV: MARRAKECH
Pärast hommikusööki Marrakechi kultuuriekskursioon: Kotoubia mošee (ilma sisenemata) ja Bahia 
palee külastamine, enne kui jõuame kuulsale Jemaa el-Fnaa väljakule ja tüüpiliste araabia turgude-
ga medina juurde. Tagasisõit hotelli ja lõunasöök hotellis (lisatasu eest). Vaba pärastlõuna. Soovi 
korral lisatasu eest Fantasia Chez Ali õhtusöögietendus. 

Ööbimine hotellis.

8. PÄEV: MARRAKECH
Hommikusöök. Transfeer Marrakechi lennujaama. Ring reisi lõpp.

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.


