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Maroka – kalni, tuksnesis un okeāns 

 17.03. – 24.03.2023, 8 dienas, cena 1900  EUR  

Spēcīgas krāsas, gaisma, kas nāk no horizonta. Enerģija, kā neviena cita. Atver acis, tu esi Marokā… No greznības līdz 
nabadzībai, no rožu aromāta, līdz sīvām smakām, tik milzīga krāsu daudzveidība, garšvielu dažādība, argāna koku 
plantācijas, tik daudz kontrastu… Maroka ir liela… Šoreiz dodamies ielūkoties tikai vienā daļā, lai varam arī pabaudīt un 
nesteigties! Ielūkosimies dziļāk – mazliet no Atlasa kalniem, mazliet no Marakešai tuvumā esošā tuksneša, mazliet no 
okeāna, un mazliet pilsētas, daudz gardi ēdieni un tirgi! 

1. diena -  17.03. Marakeša  

• Lidojums Rīga – Marakeša 
• Transfērs uz riādu, iekārtosimies viesnīcā, atpūta pēc 

lidojuma 
• Dodamies  uz Jamaa Lafna laukumu, kur dzīve rit savā 

stilā, kur var satikt gan čūskas, gan pērtiķus, iegūt 
hennas gleznojumus, tā ir Marakešas sirds. Tas ir 
jāredz!  

• Panorāmas ekskursija gida pavadībā, šis ir ideāls laiks, 
lai apmeklētu slaveno laukumu, jo vakarā te dzīve kūsā 

• Uz vakariņām dodamies  uz Albarakas pili, kur baudīsim 
vietējos autentiskos ēdienus  

2. diena -  18.03. Marakeša  

• Marakeša ir viena no lielākajām Marokas pilsētām, taču 
tūrisma ziņā tā ir populārākā un lielākā pilsēta berberu 
valstī. Pilsētai ir divas daļas - tūristu iecienītā vecpilsēta 
(Medīna), kas aizņem ļoti ievērojamu pilsētas apjomu, 
kā arī jaunā - eiropeiskā daļa, kurā meklējamas bloku 
mājas ar gaisa kondicionieriem un citām modernām 
lietām 

• Pilsētas teritoriju apdzīvoja berberi jau sen sen, bet 
Marakeša kā tāda tika dibināta jau 1062. gadā. Pilsētas 
centrā jeb Medīnā atradies milzīgs tirgus, kur arī šodien 
iespējams iegādāties teju visu, ko vien sirds kāro. Tirgus 
centrālā daļa ir Džema el Fina laukums, kurš naktī 
pārvēršas par milzīgu "street food" kafejnīcu, pāris 
simtiem dažādu ēdienu gatavotājiem piedāvājot savu 
azaidu. Marakeša ir kosmopolītiska un liberāla Marokas 
pilsēta un tā uzskatāma par ļoti drošu pilsētu 

• Ekskursija vēsturiskajā Marakešas daļā - Koutoubia 
mošeja, Bahia pils, Dar Elbacha muzeja apmeklējums 
un Majorelle dārzi 

• Brīvais laiks pusdienām 
• Turpinām iepazīt  Marakešu - cauri tirgus labirintiem, 

sauktu par Souk, kur var mierīgi apmaldīties, lai atklātu 
amatniecības izstrādājumu piedāvājumu, tradicionālie 
apģērbi, Marokas gastronomija, garšvielas, rotaslietas 
utt... 

• Vakariņas un nakšņošana Riadā 

3. diena -  19.03. Atlasa kalnos   

• Ekskursija uz Ourikas ieleju, lai nofotografētu un 
pastaigātu pa Atlasa kalniem 

• Dosimies pastaigā uz ūdenskritumu, lai izbaudītu kalnu 
takas burvību 1,5h garumā,  izstaigāsim berberu ciemu, 
baudīsim skaistas ainavas un noskaidrosim viņu 
tradīcijas… Laukos kā laukos 

• Pusdienas  berberu gaumē 
• Tālāk dodamies uz Agafay tuksnesi, kas  ir nekuriene 

…Sirds puksts, ko ieskauj kalnu skaistums, ko bagātina 
marokāņu viesmīlība 

• Izbaudiet miera un klusuma vietu, lai atpūstos no dzīves 
stresa… 

• Ierašanās brīdī: sagaidīšanas kokteilis saulrieta laikā 
• Vakariņas un nakšņošana tuksnesī modernās teltīs, kur 

būs romantiska noskaņa! 

4. diena -  20.03. Prom uz okeānu  

• Brokastis nometnē saullēkta laikā 
• Pārbrauciens uz okeānu 
• Essaouira ir fascinējoša piejūras pilsēta, kur iespējams 

izjust Marokas tradicionālās kultūras burvību, 
izvairoties no citām pilsētām raksturīgās burzmas un 
haosa. Te valda nesteidzīga atmosfēra, ko patīkami 
baudīt, gan pastaigājoties pa senām, līkumotām 
ieliņām, gan izstaigājot dzīvīgo ostu un zivju tirgu, kurā 
vienmēr nopērkamas svaigas jūras veltes 

• Iekārtojamies viesnīcā pie okeāna un atpūšamies 
• Vakarā vakariņas jau mūs gaida! 

5. diena -  21.03. Essaouira – Agadira – Taghazout līcis   

• Pilsētas apskates ekskursija, ar veco Medinu un galveno 
laukumu 

• Atklāsim arī argāna eļļas ražošanas noslēpumus, kas ir 
berberu sieviešu galvenais ienākuma avots!  

• Pusdienas Medinā 
• Pēc pusdienām izbraukšana uz Agadiras pilsētu – 3 

stundu brauciens gar okeānu 
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• Valsts rietumos, robežojas ar Atlantijas okeāna viļņiem, 
Agadira ir viena no pasaules pērlēm Marokā. Neatkarīgi 
no gadalaika saule rāda savus starus, un pilsētā valda 
patīkams klimats 

• Iekārtojamies 4* viesnīcā pie okeāna TAGHAZOUT 
mazajā pilsētiņā, kas ir sērfotāju paradīze 

• Kas var liegt peldi okeānā vai vismaz pastaigu? 
• Vakariņas  

6. diena -  22.03. Agadira un atpūta  

• Rīta cēlienā dodamies apskatīt Agadiru un apkārtni! 
• UN laiks doties uz krokodilu parku: 2015. gada maija 

beigās Agadirā tika atvērts iespaidīgs krokodilu parks 
kopā ar botānisko dārzu, kur mūs sagaidīs vismaz 300 
lieli krokodili un citi labumi, anakondas un pitoni?! 

• Atgriežamies viesnīcā, lai izbaudītu atpūtu pie okeāna 
vai baseina! 

7. diena -  23.03. Uz Marakešu  

• Ja laika apstākļi saulaini – rīta cēlienā sauļojamies 
• Jo priekšā 3h pārbrauciens uz Marakešu, tur 

iekārtojamies Riādā pilsētas centrā, un pēc izvēles – vai 
dodamies šopingā vai gozējamies pie baseina?  

• Atvadu vakariņas! 

8. diena -  24.03. Uz māju! 

• Transfērs uz lidostu. Lidojums Marakeša - Rīga 
• Lidojums Piza -  Rīga Ceļojuma cenā ietilpst:  
• Lidojums Rīga – Marakeša – Rīga (nododamā bagāža 23 

kg, rokas bagāža 8 kg,  Airbaltic, ekonomiskā klase) 
• Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas 

izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas 
maksas, stāvvietas)  

• Dzīvošana 7 naktis  4* viesnīcās/riādās ar brokastīm 
divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās)  

• Grupas vadītājs no Rīgas 
• Ekskursiju programma ar vietējo gidu 
• Ekskursijas pēc programmas 
• Ceļojuma organizēšana 
• Ieejas maksas  programmā minētajos objektos 
• 7 vakariņas un 2 pusdienas  

 Ceļojums cenā neietilpst:  

• Personīgie izdevumi 
• Ieeja baznīcās 
• Dzeramnauda šoferim 
• Ceļojuma apdrošināšana 

 Ievērībai:  

• Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 
367 EUR. 

• Minimālais skaits grupā ir 15 personas. Ja 20 dienas 
pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks par 
minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek 
atcelts 

• Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai 
“Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā ar ASV 
dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu 

• Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase. 
Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās no 
ceļojuma. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Samaksas veids Summa (EUR) Apmaksas datums 
Avansa iemaksa 400.00 Saņemot rēķinu 
Otrā iemaksa 800.00 17.12.2022 
Atlikusī summa 700.00 17.02.2023 

• Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un 
jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks rezervēta pēc 
avansa iemaksas 

• Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur 
tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to 
nebrīdinot 

 Atteikšanās no ceļojuma:  

Laika posms Ieturētās maksas apmērs 
Līdz 17.12.2022 50.00 EUR / no personas 
No 18.12.2022 50% no Pakalpojuma cenas 
No 18.02.2023 100% no Pakalpojuma cenas 

• 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu 
• Iemaksāto summu līdz 14.03.2023 iespējams 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties konkrētā 
ceļojumā 


