
Marokas lengvai

1 diena. Skrydis Lietuva – Europos miestas-Marakešas

Atvykimas į berberų miestą Marakešą. Pažintis su raudonuoju miestu pulsuojančioje jo arterijoje – 
Jemaa el Fna aikštėje (lietuviškai – galvų kapojimo vieta). Šis energijos šaltinis – iki šių dienų išsaugotas 
didžiausias ekspromtu vykstantis spektaklis po atviru dangumi. Tereikia sekti nosį ir ausis – kvapai ir 
garsai per judančias arterijas nuveda į garsiąją aikštę. Čia išvysite gyvačių kerėtojus, akrobatus, 
klounus, būrėjus ir įvairiausius keistuolius bei muzikantus. Toje pačioje aikštėje – ir gurmanų rojus. 
Galima paragauti visko, ko geidžia širdis, o taip pat ir paeksperimentuoti, pavyzdžiui – paragauti 
sraigių sriubos ir atsigaivinti pigiausiomis ir šviežiausiomis apelsinų sultimis. Nakvynė viešbutyje.

2 diena. Marrakešas – Imlil
Po sočių marokietiškų pusryčių keliaujame toliau stebėdami nuostabiausią pietų Maroko kraštovaizdį 
– prie aukščiausios Maroko ir antros aukščiausios viršūnės Afrikoje – Jebel Toubkal. Šį kartą į keturių 
kilometrų aukštį nekopsime, bet iki soties vaikščiosime slėniais, oazėmis, autentiškais kaimeliais 
stebėdami kalnų panoramas. Kas norės ypatingos patirties – aplankys hamamą – marokietišką pirtį-
prausyklą. Nakvynė berberų kaime.

3 diena. Imlil – Agadyras
Po pusryčių Toubkal Nacionalinio parko keliais keliaujame iki Atlanto vandenyno kurorto – Agadiro. 
Pakeliui sustojame Taroudanto senoviniame mieste, apjuostame įspūdinga antikine siena. Susipažinę 
su šiuo senove dvelkiančiu miestu keliaujame į poilsio sostinę – Agadyrą. Atvykus į Agadyrą – pažintis 
su šiuo tviskančiu berberų miestu. Didžiąją dalį medinos sunaikino prieš pusę amžiaus regioną 
suvirpinęs žemės drebėjimas, bet berberų kultūra gyva – muzikoje, mene, amatuose.

4 ir 5 dienos. Agadiras
Poilsis Agadyre.



6-7 diena. Agadiras – Essaouira
Po pusryčių kalvotomis pakrantės vietovėmis keliaujame į kitą Atlanto pakrantės miestą – Essaouirą, 
sutrumpintai vadinamą Essa. Tai pats populiariausias pakrantės miestas Maroke, ypač mėgiamas 
burlenčių sporto entuziastų. Bet nenorintiems kovoti su vandeniu ir vėju – čia aibės veiklos – ir 
spalvingi bei kvapnūs turgūs ir žila istorija dvelkiantis senamiestis bei dramatiškas, uolėtas krantas. 
Liekame šiame mieste dvi dienas. Laisvalaikiu galima suorganizuoti kupranugarių safarį kopomis palei 
pakrantę ir vizitą į argano aliejaus fabrikėlį kalnuose.

8 diena
Kelionės po pietvakarių Maroką pabaiga. Pervežimas skrydžiui atgal į Europą į Marakešą arba Agadyrą. 
Pageidaujant, galima atostogas Essaouiroje arba Agadyre pratęsti.

IŠVYKIMAS:

Lapkričio 10. Grupėms nuo 6 žmonių kelionę galime suorganizuoti bet kada.

Kaina - 2400 Lt

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Nakvynės 3* viešbučiuose ir tradiciniuose riaduose;
Pusryčiai nakvynių vietose (kalnuose pilnas maitinimas);
Visas transportas;
Įėjimo bilietai, leidimai į lankytinus objektus;
Kalnų žygis;
Kelionės vadovas iš Lietuvos, lydintis personalas ir vietiniai gidai.

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Skrydis Lietuva – Marokas – Lietuva (apie 1000 Lt);
Papildoma nakvynė viename iš Europos miestų, jei atvykstama vakare, o išvykstama ryte;
Papildomos lėšos maistui (apie 30-40 Lt dienai);
Apie 50 Lt lankytiniems objektams;
Savanoriški arbatpinigiai vairuotojams, gidams, viešbučio personalui;
Kelionės draudimas (perkant pas mus – 23 Lt).

Priemoka už vienvietį kambarį –  520 Lt;
Marakeše, Agadyre ir Essaouiroje galima rinktis 4*-5* viešbučius. Kaina atitinkamai kyla 430 Lt ir 1380 
Lt.
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