
1. PÄEV: MARRAKECH
Lend Marrakechi. Saabumine ja
vastuvõtt meie esindaja poolt.
Transfeer hotelli.
Õhtusöök ja ööbimine hotellis.

2. PÄEV: MARRAKECH
Pärast hommikusööki suundume Marrakechi
ajaloolisele ekskursioonile. Lõuna-Maroko pärliks
kutsutav Marrakech on rikas ajaloomälestiste poolest.
3-tunnine ekskursioon professionaalse giidi juhtimisel võimaldab teil avastada Marrakechi 
vanalinna kuulsaid ajaloolisi mälestisi. Me külastame oma ekskursioonil kõigepealt briljantselt 
kaunist Bahia paleed, mis ehitati 19. sajandil ja mida peetakse kogu Maroko kultuuripärandi üheks 
kõige tähtsamaks ehitiseks. Bahia paleed ümbritsevad kaunid, magusalt lõhnavad puuvilja- ja 
lilleaiad. Seejärel külastame Saadi dünastia-aegseid hauakambreid, mis rajati suure sultan Ahmad 
al-Mansuri (1578–1603) valitsemise ajal. Hauakambrid avastati 1917. aasta paiku ja sellest ajast 
saadik on nende imelised dekoratsioonid turiste hämmastanud. Pärast lõunasööki (soovi korral, 
lisatasu eest) suundume avastama Marrakechi vanalinna kirevaid araabia turgusid.

Õhtusöök ja ööbimine hotellis.

3. PÄEV: MARRAKECH
Puhkepäev.
Õhtusöök ja ööbimine hotellis.

4. PÄEV: MARRAKECH – RABAT – CASABLANCA
Hommikusöök  ja  seejärel  sõit  tutvuma  pealinna  Rabatiga.  Me  külastame  seal  kuningapaleed,  
Hassani torni, Mohamed V mausoleumi ja kindlust. Pärast lõunat (lõunasöök soovi korral lisatasu 
eest) teeme väljasõidu Casablancasse. Linnaekskursioon Hassan II mošee  külastamiseks  (ilma  
sisenemata),  kus  teile  antakse  vaba  aeg.  Õhtusöök  ja  ööbimine  Casablancas.
 
5. PÄEV: CASABLANCA – EL JADIDA – SAFI – ESSAOUIRA
Pärast hommikusööki asume teele väikese Mogadori ehk Essaouira suunas. Casablancast 100 km 
kaugusel asuvasse Essaouirasse jõudmiseks sõidame läbi mitme rannikulinna. Teel olles teeme 
vahepeatuse El Jadidas, et jalutada selles vanas portugaliaegses linnas, avastada sealseid kaitsevalle, 
tsitadelli ja muljetavaldavat veehoidlat. Seejärel teeme pärast tunnipikkust sõitu teise peatuse El 
Oualidias lõunasöögiks (soovi korral lisatasu eest) ja lühidaks tutvumiseks ka selle linnaga.



Pärastlõunal suundume Essaouirast põhjas asuvasse Safi linna, mis on tuntud oma portugalipärase 
arhitektuuri poolest ja kus asub Maroko kuningriigi üks suuremaid sadamaid. Kalurite linn Safi on 
nüüdseks kuulus üle kogu maailma oma keraamikute imetlusväärsete oskuste poolest.
Pärast Safi külastamist sõidame edasi Essaouirasse. 
Õhtusöök ja ööbimine Essaouiras.

6. PÄEV: ESSAOUIRA
Pärast hommikusööki ootab meid ees linnaekskursioon Atlandi pärliks tituleeritud Essaouiras. Veel 
tänagi täiesti rikkumatu medina ehk vanalinna külastuse käigus avaneb meile hämmastav vaade Ess-
aouira lahele ja sadamale. Valgeks lubjatud kahekorruselised majad oma roheliste ja siniste uste ja 
Põhjanaela märgiga meenutavad Andaluusia tsivilisatsiooni aegu ning hoove ümbritsevad müürid ja 
kaarkäikudega tänavad toetavad seda muljet veelgi. Sadam on iseloomulik Portugali ülemvõimu 
aegadele – see elatub veel tänagi peamiselt kalastamisest.

Lõunasöök (soovi korral lisatasu eest) kalarestoranis.
Õhtusöök ja ööbimine Essaouiras hotellis.

7. PÄEV: ESSAOUIRA – MARRAKECH
Pärast hommikusööki sõit Marrakechi.
Lõunasöök soovi korral lisatasu eest.
Pärastlõunal puhkeaeg.
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;
• 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.


