
 

 

 

  

9-денний авіа тур: МАРОККО   

7 міст:  Касабланка-Рабат-Фес-Бені-Меллал-Марракеш-Ес-Сувейра-Агадір-
Касабланка 

Детальна  програма поїздки: 

29 
жов 
НД 

Виліт з КИЄВА. 
Прибуття у Марокко 
 
Приліт в економічну столицю країни - Касабланку. 
 
Поселення у готель. 
 
Ніч в Касабланці. 

30 
жов 
ПН 

РАБАТ І ФЕС. Сьогодні на Вас чекає дуже насичений день - 
спочатку оглядова екскурсія по Касабланці, під час якої Ви 
побачите знамениту мечеть Хассана II, центральні вулиці 
та інші пам'ятки. 
Також Ви відвідаєте імперські міста Марокко: Рабат, 
Мекнес і зупинитеся на ніч у Фесі. Рабат - діюча столиця 
Королівства Марокко. Огляд мавзолею Мохамменда V, 
касби Удайя, палацової площі. Мекнес - столиця Мулай 
Ісмаїла в XVII ст. Оглядово Ви побачите: стіни Старого 
міста, шедевр архітектури - ворота Баб Аль Мансур, 
відвідайте мечеть-усипальню Мулая Ісмаїла.  

Увечері - приїзд у Фес. Ніч в готелі. 



 

 

31 
жов 
ВТ 

СТАРА МЕДІНА ФЕСА 
Перша столиця Марокко - Фес, увесь день 
повністю буде присвячений цьому 
колоритному місту. Під час екскурсії Ви 
побачите: 
- університет Аль Карауїн (IX-XII ст.); 
- мечеть-усипальню султана Мулая Ідріса; 
- медресе Бу-Інанія; 
- середньовічну і найбільшу Медину; 
- ворота Баб Буджелуд; 
- кожевні майстерні 
- фабрики з виробництва феської кераміки. Ніч у Фесі. 

01 
лис 
СР 

МАРРАКЕШ і БЕНІ-МЕЛЛАЛ 
 
Сніданок і ми вирушаємо до останнього імперського 
міста Марракеш (250км), який двічі ставав столицею 
Марокко. Дорога проходить через гори Середнього 
Аталаса. 
По дорозі відвідаємо Бені-Маллал. 
 
Пізно ввечері ми приїжджаємо в Марракеш, 
поселення до готеля і вечеря. 

02 
лис 
ЧТ 

ЧЕРВОНА ПЕРЛИНА 
 
Увесь день присвячений одному з найгарніших 
міст Магрибу - Марракешу. Давня столиця 
Альмоханів і Альмарівадів розкриє головні 
визначні пам'ятки: стару Медину ХІ століття, 
площу Джемаа-ель-Фна з мінаретом Кутубія ХІІ 
століття, усипальню Саадитів, палац Бахія. 
 
Ніч у готелі в Марракеші. 

03 
лис 
ПТ 

ЕС-СУВЕЙРА та АГАДІР 
 
Після сніданку ми їдемо у Ес-Сувейра, колишню 
португальську колонію. Стародавнє місто з вузькими 
вуличками і провулками. Місто, яке люблять 
художники і поети. 
У третьому сезоні телесеріалу «Гри престолів» Ес-
Сувейра відображена як місто Астапор у Затоці 
работоргівців, де Дейенеріс Таргаріен купує рабів для 
своєї армії. 
 
Далі - переїзд в Агадір. Ніч у готелі. 



 

 

04 
лис 
СБ 
- 

05 
лис 
НД 

 

 
ПЛЯЖНИЙ ВІДПОЧИНОК 
 
В Агадірі на Вас чекає золотиста смуга відмінного 
пляжу, ідеальні хвилі Атлантичного океану для 
серфінгу, талассо-центри та яскраві промені сонця. 
 
Також у місті є великий сувенірний ринок 

06 
лис 
ПН 

ДОРОГА ДОДОМУ 
Трансфер в аеропорт. 
Виліт з Касабланки. Прибуття до Києва 

 

 

04071, Україна, Київ, вул. Ярославська, 39А 

тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874 

On-line бронювання: www.euroways.com.ua 
 

 
Вартість: 850 євро. включає: 

 
 Міжнародний переліт Київ-Касабланка-Київ 

(закладений за мінімальним тарифом) 
 Проживання в готелях 3 * / 4 * на базі 

сніданок + вечеря 
 Усі трансфери по маршруту 
 Усі екскурсії за маршрутом з 

російськомовним гідом 
 Вхідні квитки 
 Страховка (до 65 років) 

 
Додатково: 

 
 Віза у Марокко 30 євро 
 Особисті витрати 
 Чайові 

Формування групи здійснюється  до 15 ЖОВТНЯ 
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