1202 София
ул. Георги Бенковски 46
ЕИК: BG131323312
телефон: 0700 10 403 / факс 02 987 53 40

Мароко от А до Я с кацане в Фес
Най-оптимизираният вариант за разглеждане на всички забележителности на
Мароко. Повече време, по-малко път. 4 нощувки в Маракеш + Рабат, Мекнес,
Казабланка и синият град Шефшауен.
Тип оферта: Самолет
Типове настаняване: Човек настанен в двойна стая, Единична стая, Двойна стая , Двойна
стая + допълнително легло, Двойна стая + дете (2 - 11.99)
Типoве изхранване: HB (Half Board)
Описание:
Мароко от А до Я с кацане в Фес
Категорично най-оптимизираният вариант за разглеждане на всички забележителности на
Мароко. Повече време, по-малко път. полетите нямат обратен преход и има повече свободно
време.4 нощувки в невероятния розов град-Маракеш, за да се насладите напълно на
истинските багри на Мароко + Рабат, Мекнез и Казабланка+Синия град Шефшауен
"ВАУЧЕР - ПЪТУВАЙ ИЗГОДНО С КАРАДЖЪ ТУРС" ОТСТЪПКИ ДО 100 ЛЕВА >>>
КЛИКНЕТЕ ЗА УСЛОВИЯТА
Дати за отпътуване от София: Дати: 18.10.2022

Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ:1. ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА
резервация – депозит при резервация 30% и доплащане 21 дни преди тръгване;
1. ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от туроператора
или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни;
2. 3. PCR тестове само за 50 лв. или антигенен тест за 25 лв. (в зависимост от
изискванията) в лаборатория Рамус за самолетните и автобусните програми (Когато
има наложено задължително изискване за отрицателен тест за осъществяване на
пътуването);
3. 4. ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро,
включително и за риск от заразяване с COVID-19;
4. 5. БОНУС без аналог - при установяване на COVID-19 по време на пътуване – БЕЗ
РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в България. (Това покритие
стандартно не се включва в медицинската застраховка);
5. 6. БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във всеки пакет).
ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет София – Фес – Маракеш – София с авиокомпания European air charter
с включени летищни такси;
Регистриран багаж 20 кг. и ръчен багаж 7 кг
2 нощувки със закуски и вечери във Фес в Heritage boutique hotel 4*. Golden Tulip
Tghat 4* или подобен;
1 нощувка със закуски и вечеря в Казабланка в Suisse 4* или подобен;
1 нощувка със закуска и вечеря в Уарзазат в Hotel Ouarzazate le Riad 4* или подобен;
1 нощувка със закуска и вечеря в лагер в района на Мерзуга в Kasbah Laila 4* или
подобен;
2 нощувка със закуски и вечери в Маракеш в Farah Marrakech 4* или подобен;
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Посещение и разглеждане на Фес;
Посещение и разглеждане на Ерфуд, Танхир и каньона на р. Тодра;
Посещение и обиколка на Уарзазат и Бен-Хаду – спирка за снимки;
Посещение и обиколка на Мекнес, Рабат и Казабланка;
Посещение и обиколка на Маракеш;
ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ;
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс
Представител на туроператора с български език.
Цената не включва:
PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лева за възрастни и
деца над 5,99 г.;
Посещение на градините Мажорел – 49 лева с включена входна такса;
Традиционна мароканска вечер Фантазия с включена напитка и шоу програма –танци
и езда на коне – 84 лева за възрастен / 74 лева за дете до 11,99 г.;
Екскурзия до Шефшауен – синия град– 99 лева за възрастен / 79 лева за дете до
11,99 г.;
Посрещане на изгрева в Сахара и дюните Мерзуги на гърба на камила – 48 лева
Входна такса за двореца Бахия в Маракеш – 8 евро на човек, заплаща се на място при
желание.
Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета.
Бакшиш от 10 евро на човек за целия престой, които се заплащат на място.

Програма по дни:
ДЕН-1 София -Фес
Директен полет от София до Фес. Кацане на летище Фес. Посрещане и трансфер.
Продължителност на трансфера – около 20-30 мин. Настаняване в хотел Golden Tulip Tghat
4* или подобен.
Туристическа програма в очарователния Фес – музей на открито, покана за откривателите и
най-стария от четирите имперски града. С повече от 12 века история, медина от 9500 улици,
оградени от древни крепостни стени, която е част от световното културно наследство на
ЮНЕСКО. Най-стария религиозен университет се намира тук. Град Фес е известен с
многообразието си и добре запазените си занаятчийски квартали. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-2 Фес – Шефшауен
Закуска. Допълнителна екскурзия до Шафшауен- синият град на Мароко. Казват, че не си
заслужава да отидеш в Мароко, ако не видиш Шефшауен. Градчето е сгушено в склоновете
на планинската верига Риф (районът е известен с отглеждането на хашиш). По-интересно е,
че всичко наоколо е синьо. Облечете нещо подходящо за да изпъквате на приказния фон.
Връщане във Фес. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-3 Фес – Мекнес – Рабат – Казабланка , преход 300 км, 4:00 часа
Закуска. Отпътуване към приказния Мекнес / ЮНЕСКО /, създаден от султан Мулай Исмаил и
наричан Мароканския Версай. Там се намира най-голямата порта в Мароко и Северна
Африка създадена по времето на Мулай Исмаил – Баб Мансур. Площада Ел Хедим.
Пристигане в Рабат, панорамна обиколка на града, включваща: Кулата Хасан,
незавършеното минаре, което наблюдава отвисоко града от повече от 800 години и
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мавзолеят на мароканския султан, по-късно крал Мохамед V – изяществото на арабскоафриканското изкуство, изразено чрез оникс, мрамор и фина дърворезба Кралския дворец –
разглеждане отвън. Отпътуване за Казабланка – туптящото сърце на Мароко. Ще имаме
възможност да се насладим на очарованието на тази космополитна крайбрежна столица.
Разходка по Булевард де ла Корниш, на брега на Атлантическият океан, величествената
джамия на Hassan II/ при възможност посещение с допълнителен вход/ , преминаване с
автобус през луксозния квартал Анфа. Посещение на площада на Обединените нации и найголемия парк Арабска лига със своите палмови дървета. Настаняване в хотел Suisse 4* или
подобен в Казабланка. Вечеря. Нощувка
ДЕН-4 Казабланка – Маракеш, около 244 км , 3:00 часа
Закуска. Отпътуване за Маракеш. Tур на Маракеш включващ: джамията Кутубия – отвън,
най- голямата джамия в Мароко. Посещение на площад „Джема Ел Фна“, където шоуто
никога не спира – хора, гълтащи огън, разказвачи на приказки, дресьори на маймуни и
всякакъв вид артисти.
Възможност за допълнителни екскурзии:
Посещение на градините Мажорел: тази градина, наричана прозаично ботаническа, е
всъщност магическа и съчетава вижданията на френския художник Жак Мажорел за
цветове и светлосенки, любовта му към ислямското изкуство и растенията. Целта му била
да създаде, както самият той казвал, “импресионистична градина”, “катедрала от форми и
цветове”. Тя е като парче пъзел от някаква друга реалност, сложен погрешно сред розовия
колорит на Маракеш.
Възможност за Мароканска вечер „Фантазия“ с шоу програма.
Настаняване в хотел Farah Marrakesh 4* /Atlas Asni Hotel 4* или подобен. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-5 Маракеш – Бен Хаду – Уарзазат , преход 200 км – 4 часа
След закуска напускане на хотела и потегляне към Уарзазат през каньона на река Тичка и
високите Атласи. Спиране в Бен Хаду, село известно с архитектурата си, която е типично
берберска – един от най-добре запазените укрепени берберски крепости в цяло Южно
Мароко, обект на ЮНЕСКО за световно наследство. Лабиринт от колоритни улички и
живописни пасажи се преплитат между крехките кални къщи и създават неповторима
атмосфера. Тук в Atlas Studio са заснети части от филми любими на милиони хора, като:
„Мумията“, „Гладиатор“, „Принцът на Персия“ и още, и още. Отпътуване за Уарзазат –
малък марокански град, един карамелен оазис под ярко синьото африканско небе. До него
ще стигнем по „Пътя на 1000-та казби”, осеян с още от тези красиви укрепления, които
можем да определим като берберски замъци, направени от кирпич. Уарзазат – Разположен в
Атласките планини, известен със своите килими “Ouazguita” с геометричен дизайн и
червено-оранжеви шарки на черен фон. Дълго време Уарзазат е пресечна точка за
африканските търговци по пътя им към северната част на Мароко и Европа. По време на
френското господство градът се разраства и се превръща в административен център.
Настаняване в хотел Ouarzazate Le Riad 4* или подобен. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-6 Уарзазат – Каньонът Тодра и Тинхир – Мерзуга – Ерфуд , около 430 км – 6:30 часа
Закуска.Отпътуване за каньона на Река Тодра и град Танхир. Пътят ни преминава през
оазиса “Ел Джорф“. Проломът е издълбан от двете реки Тодра и Даде и става найвпечатляващ край Тинерхир, където в продължение на 600 метра, стените на каньона са на
разстояние 10 метра една от друга, като се извисяват на 160 метра височина и сменят
цветовете си с напредването на деня, според легендата…Пристигане в Ерфуд - наречен още
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„Портата на пустинята“. В древни времена малкият град Ерфуд, намиращ се близо до
границата с Алжир, е служил като добре укрепен пост на френските колониални войски в
Мароко. Отпътуване по пътя на ралито Париж-Дакар, посока алжирската граница и гр.
Мерзуга ,за да попаднем в плен на мистериозния изоставен свят сред безкрайните пясъчни
дюни-Ерг Чеби, където живеят берберски племена. Настаняване в началото на пустинята в
лагер Kasbah Laila 4* или подобен. Типична мароканска берберска вечеря. Нощувка.
*Препоръчва се подготовка на нужния багаж за 1 вечер. Основният багаж остава в автобуса.
ДЕН-7 Ерфуд – Маракеш / около 414 км – 6:30 часа
Рано сутринта възможност за допълнителна екскурзия в дюните Ерг Чеби на гърба на
камила. Ще имате възможност да яздите камили и да наблюдавате уникалните гледки на
пустинята.
След закуска отпътуване за Маракеш. Привечер пристигане и настаняване в хотел Hotel
Farah Marrakech 4* или подобен. Вечеря. Нощувка
ДЕН-8 Маракеш-София
Закуска. Трансфер до летище Фес за полет до България. Продължителност на трансфер –
около 30 мин. Кацане на летище София.

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
Авикомпания: Bulgarian Air Charter;
София – Фес: излита: 10:20 / каца: 11:10 ч.
Фес – София излита: 13:00 / каца: 19:00 ч.
Трансфер летище – хотел:
Продължителност: около 30 минути в посока с 3/4* автобус.
Цени
Цена на човек в двойна стая от 1639.00 лв.

2022-10-18 2022-10-25 Стандартна
стая

½ DBL

SNGL

DBL

DBL + EXB

1639.00 лв.

1896.00 лв.

3278.00 лв.

4917.00 лв.

DBL + CHD (2 11.99)
4717.00 лв.

Условия:
Резервации:
Авансово плащане: 30% при подписване на договор.
Краен срок за пълно плащане: 21 дни преди датата на заминаване.
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Важно:
Минимален брой туристи: 120.
Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност.
Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден
паспорт, минимум 6 месеца след датата на влизане в страната.
Запазва се правото да бъдат правени промени по програмата, авиокомпанията, полетното
разписание и други. Туристите заплатили пълна или частична сума ще бъдат усведомени в
най-кратки срокове.
Условия за потвърждаване и прекратяване:
20 дни преди обявените дати на тръгване съответната програма ще бъде потвърдена, ако
има събран минимум или анулирана, ако такъв липсва.
Ако програмата бъде потвърдена, то в рамките на 24 часа Вашите клиенти трябва да
препотвърдят ангажимента си и да заплатят 100% от стойността на почивката
При положителен PCR тест 14 дни преди датата на отпътуване 100% от сумата заплатена се
възстановява до 14 дни след датата на пътуване.
При налагане на задължителна карантина при пристигане в дестинацията, сумите
заплатени се възстановяват в пълен размер до 14 дни след датата на пътуване.

Цените и условията са валидни към 07.10.2022. Валидност: 7 дни
Уважаеми клиенти, в предоставената информация е възможно да са допуснати грешки, защото тя е с информационна и рекламна
цел.
За най-достоверна и вярна информация се счита тази, предоставена в офисите на Караджъ Турс или на оторизираните агенти
съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ.
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