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                  Maroka 
 
     

 
         6.marts – 17.marts 

 

Šajā ceļojumā izbrauksim plašu apli pa Maroku, sākot ar Marrākešu, Ouzoud ūdenskritumu, Atlasa 

kalniem un Sahāras tuksnesi līdz pat Atlantijas okeānam. Ērta nokļūšana ar tiešo reisu uz Marrākešu. 

Izbaudīsim dažādo Maroku gan tās dabu, gan īpatnības. Šis Marokas ceļojums būs pa valsts dienvidu 

daļu  sākot ar sārto pilsētu Marakešu, tālāk cauri Vidusatlasa kalnu grēdai dziļāk berberu teritorijās, 

tad gar Atlantijas okeānu līdz vēju pilsētai Essuarai un argāna koku audzēm. Sajutīsim Marokas krāsu, 

smaržu un garšu vilinājumu, kas liks tur atgriezties vēl... 
 

 

 

Ieteikumi: 

 

- Ceļojums vērsts uz nesteidzīgāku un plašāku Marokas 

iepazīšanu 

 

- Dzīvošana viesnīcās un riādās 

 

- Iekļautas ēdienreizes pēc vietējām tradīcijām 

 

 

 

 

 
 

1. DIENA. PIRMDIENA, 06.03. RĪGA-MARRĀKEŠA 

Ceļs uz Āfriku                                       

                                                                         -/-/- 

Plkst. 07:30 tikšanas Rīgas lidostā, 09:35 lidojums Rīga–Marrākeša. Pēc ierašanās Marrākešā, brauciens uz 
viesnīcu. Marrākeša ir viena no Ziemeļāfrikas pārsteidzošākajām pilsētām. Dosimies pastaigā pa tās medīnu jeb 
vecpilsētu. Pirmie iespaidi Marakešā izvizinoties pa to zirgu pajūgā, saulrietā muadzina sauciens uz lūgšanām liks 
sajust- "jā, esmu Marokā"! 

Nakts riādā Marrākešā. Dienā~ 45 km.     
 
 

2. DIENA. OTRDIENA, 07.03. MARRĀKEŠA  

Berberu pilsēta 

                                                                                                                                               
 B/P/- 

No rīta pēc brokastīm pilna diena Marrākešā. Rītu sāksim ar pastaigu Mažoreļlas 
dārzos, kas aizsākti veidot jau 1923.g., pēc tam Iva St.Lorāna muzeja apmeklējums. 
Marakešas vecpilsēta medina aicinās uzlaikot babučas un kaftānus, kā arī aplūkot 
vēsturiskas vērtības. ----Sedret Gardens, Saadian Thombs, Bahia Palace.  
 

Nakts viesnīcā Marrākešā. Dienā~ 50 km.     
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 07:30 tikšanās Rīgas lidostā, 09:35  Rīga ___ 14:05  Marrākeša, AirBaltic  5h 30min 
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3. DIENA. TREŠDIENA, 08.03. MARRĀKEŠA – OUZOUD ŪDENSKRITUMS - OUARZAZATE 

Ūdenskritums 

                                            
       B/P/- 

Agri no rīta dosimies Vidusatlasa kalnos ieraudzīt otro augstāko 
ūdenskritumu Āfrikā, kas ir vairāku ūdenskritumu kompleks, kas krīt 
El-Abidupē. Vēlāk šķērsosim Tizin Tičkas kalnu pāreju 2260 m 

augstumā jau Atlasa kalnos. Vakaru sagidīsim Qazarzate pilsētā. Tajā 
atrodas Atlasa filmu studija, kur ir uzņemtas daudzas plaši zināmas 
filmas, kā "Septiņi gadi Tibetā", "Arābijas Laurenss", "Troņu spēles" 
u.c.  
 

Nakts Ouarzazate. Dienā~ 350 km.     

 

 
 

 

4. DIENA. CETURTDIENA, 09.03. OUARZAZATE - AIT BEN HADOU 

Berberu dzīve                                                                     
 B/P/- 

Atlasa filmu studijas apmeklējums. Ait Ben Hadou sapratīsim, kas ir 

kasba un redzēsim berberu vēsturisko pilsētiņu, kur varēsim sajusties 
kā pirms dažiem gadsimtiem. At Ben Hadou arī tiek uzņemtas filmas 
par vēsturi, arī slavenā filma Gladiators ar R.Krovu ir uzņemta šajā 
mazajā pilsētiņā. 

Nakts Ait Ben Hadou. Dienā~ 150 km.     
 
 
 
 
 
 
 

5. DIENA. PIEKTDIENA, 10.03. TARUDANTE 

Safrāns un tepiķi 
 

                                         B/P/- 
No rīta dosimies ceļā uz Taznakht, kas ir berberu tepiķu pilsētiņa, tad tālāk kalnu 
ceļš mūs vedīs uz Talioin, kas ir rajonā, kur audzē safrāna krokusu un iegūst 

marokāņu safrānu. Tālāk ceļš vedīs uz Taroudante, kur iepazīsim šo pilsētu un 
nakšņosim. 

Nakts viesnīcā Tarudantē.   Dienā~ 275 km.     

 

 

 

 

 

6. DIENA. SESTDIENA, 11.03. TARUDANTE - AGADĪRA 

Uz Atlantijas okeānu 
 

                                        B/P/- 

Pēc brokastīm ceļosim uz Atlantijas okeāna piekrasti. Pilnīgi mainīsies gan ainava, 
gan cilvēki, gan pati Maroka. Nonāksim civilizācijā pie okeāna ar pavisam citu skatu 

uz šo daudzveidīgo zemi. Agadira 1960.g. zemestrīcē praktiski tika nopostīta un 

ir uzcelta par jaunu. Apmeklēsim Krokoparku. 

Nakts viesnīcā Agadirā. Dienā~ 200 km.    
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7. DIENA. SVĒTDIENA, 12.03. AGADĪRA  

Atlantijas okeāna pilsēta 

         

                                        B/P/- 

Pilna diena Agadīrā. Iepazīsim šo diezgan populāro kūrortpilsētu, kopīgi 
izstaigāsim tās ielas, izbaudīsim nesteidzīgu Maroku ar okeāna piekrasti un 
civilizāciju. 

Nakts viesnīcā Agadīrā.  .   
 

 

 

 

 

 

8. DIENA. PIRMDIENA, 13.03. AGADĪRA  

Atlantijas okeāna pilsētas 

         

                                        B/-/- 

Šodien arī dzīvosimies pa Agadīru. Kopīgi staigāsim un baudīsim laiku šajā okeāna pilsētā. 
Nakts viesnīcā Agadirā.   

 

 

9. DIENA. OTRDIENA, 14.03. AGADĪRA - ESSUĀRA 

Ceļš gar okeānu 

         

                                        B/P/- 

Turpināsim ceļu gar okeānu no Agadiras gar Atlantijas okeāna piekrasti 
dosimies līdz Tagazotei, kas ir pazīstama ar labām sērfošanas vietām, 
tālāk uz vēju pilsētu Essuaru/Mogadoru. Pa ceļam iedzersim kafiju vai 
tēju Dž. Hendriksa kafejnīcā. Saulrietu sagaidīsim Essuarā, kas ir 

vienlaicīgi gan ostas pilsēta, gan hipiju Meka.  

Nakts viesnīcā Essuārā.  Dienā~ 180 km.   

 

 

 

 

 

10. DIENA. TREŠDIENA, 15.03. ESSUĀRA 

Hipiju Meka      

                                                                      B/P/- 

Essuāras zivju tirgū pašā zvejas ostā varēsim nogaršot svaigus jūras ežus un austeres, saskaitīt labi barotos 
kaķus un izjust pilsētas gaisotni. Medinas sūki un mākslas galerijas vienkārši apburs, pirksim garšvielas, olīvas, 

sālītos citronus un neprātā krāsainu keramiku... 

Nakts viesnīcā Essuārā.  Dienā~ 60 km.   
 

11. DIENA. CETURTDIENA, 16.03. ESSUĀRA - MARRĀKEŠA 

Ceļš mājup 
                                                                        B/P/-  

Šodien nesteidzīgs brauciens no Essuāras uz Marrākešu. Marakešu būs caur argāna audzēm, kur centīsimies 
noķert fotomirkļus ar kazām kokos. Uzzināsim kā argāna eļļu un kam to izmanto. 
Vakars un nakts Marrākešā. 
 

12. DIENA. PIEKTDIENA, 17.03. MARRĀKEŠA-RĪGA 

Ceļš mājup 
                                                    
No rīta brauciens uz Marrākešas lidostu, lidojums uz Rīgu, ap 19:05 ierašanās Rīgā. 



Marko Polo ceļojumi 
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga 

Tālrunis: +371 25137021;  info@markopolo.lv; www.markopolo.lv 

 

 

 
 

 

 

Cena 1995 eiro 
 
Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojums Rīga–Marrākeša-Rīga 
• + dzīvošana viesnīcās un riādās  

• + 10 brokastis un 7  pusdienas 
• + transports ceļojuma laikā  
• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana  
• + standarta ceļojuma apdrošināšana 
• + grupas vadītājs latviešu valodā  
• + angļu valodā runājošs vietējais gids 

• + dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem 
•  

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas  

• - neminētās ēdienreizes 

•  

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 288 eiro. 
 

Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 1595 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (31.01.2023.). 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (31.01.2023.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 
 
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem. 

 
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 
 

12:45  Marrākeša ___ 19:00  Rīga, AirBaltic  6h 15min 

 

 


