FEBRUĀRIS 2023

Marokas piedzīvojums
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13.februāris – 20.februāris
Maroka apvieno vairākus iespaidīgus dabas elementus. Atlantijas okeānu, Atlasa kalnus un Sahāras
tuksnesi. Šajā ceļojumā paviesosimies gan kalnos, gan tuksnesī, gan pie okeāna. Dosimies pārgājienos
pa kalniem un baudīsim Marokas dabu ārpus pilsētām. Noslēgumā divas dienas Atlantijas okeāna
piekrastes pilsētās Agadīrā un Essuārā. Ērta nokļūšana ar tiešo reisu uz Marrākešu.

Ieteikumi:
-

Ceļojums vērsts uz dabu un pārgājieniem

-

Dzīvošana viesnīcās un teltīs pārgājienu laikā,
vēlams līdzi paņemt savu guļammaisu, teltis tiek
nodrošinātas

-

Vidējas grūtības pakāpes ceļojums

-

Iekļautas ēdienreizes pēc vietējām tradīcijām,
pārgājienu laikā lielās mantas tiks nogādātas uz
nākošo punktu.

1. DIENA. PIRMDIENA, 13.02. RĪGA-MARRĀKEŠA
Ceļs uz Āfriku

 05:30 tikšanās Rīgas lidostā, 07:35

Rīga ___ 12:05

Marrākeša, AirBaltic  5h 30min



-/-/-

Plkst. 05:30 tikšanas Rīgas lidostā, 07:35 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 par Maroku krāsainajā Marrākešā.
Nakts riādā Marrākešā. Dienā~ 45 km.

2. DIENA. OTRDIENA, 14.02. MARRĀKEŠA - ZAGORA SAHĀRAS TUKSNESIS
Sahāras tuksnesis



B/P/-

No rīta dosimies ceļā pāri vieniem no Āfrikas augstākajiem
kalniem – Atlasa kalniem. Šķērsosim Tizintichka kalnu pāreja ap
2260 m vjl. un nonāksim tuvāk Sahāras tuksnesim. Pietura Ait
Ben Haddou senajā ciematā un turpinām ceļu uz Zagoru jau
Sahāras tuksnesī.
Nakts teltīs. Dienā~ 350 km.
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3. DIENA. TREŠDIENA, 15.02. SAHĀRAS TUKSNESIS – KISSAN KALNS
Aktīvā diena



B/P/V

Šodien dosimies pārgājienā uz Kissan kalnu 1529 m vjl. Dienas
garumā iekļautas ēdienreizes. Pārgājiens pa oāzēm un tuksnešainiem
rajoniem. Lielās mantas nes kamieļi.
Nakts teltīs.

4. DIENA. CETURTDIENA, 16.02. KISSAN KALNS – TINZOULINE IELEJA
Berberu dzīve



B/P/V

Šodien dosimies pārgājienā pa Draa oāzi/ieleju līdz pat Tinzouline ielejai, pa ceļam apmeklēsim vietējos berberu
ciematus. Draa ieleja tiek uzskatīta par vienu no bagātākajām dateļu audzētavām Marokā. Nelielie berberu ciemati
parāda ikdienas dzīvi tālu no pilsētām.
Nakts teltīs.

5. DIENA. PIEKTDIENA, 17.02. TINZOULINE IELEJA – SAHĀRAS TUKSNESIS
Nakts tuksnesī



B/P/V

Šodien mūsu ceļš vedīs no oāzēm un ielejām uz Sahāras tuksnesi.
Pavadīsim dienu un nakti Sahāras tuksneša apmetnē.
Nakts teltīs tuksnesī.

6. DIENA. SESTDIENA, 18.02. SAHĀRAS TUKSNESIS - AGADĪRA
No tuksneša uz okeānu



B/P/-

Pēc brokastīm ceļosim cauri tuksnesim un kalniem uz Atlantijas
okeāna piekrasti. Pilnīgi mainīsies gan ainava, gan cilvēki, gan pati
Maroka. Pēc 3 aktīvām dienām nonāksim civilizācijā pie okeāna ar
pavisam citu skatu uz šo daudzveidīgo zemi. Pa ceļam pāris vietās
apstāsimies un uzzināsim par Marokas paklājiem un safrānu. Vakars
pilsētā pie okeāna.
Nakts viesnīcā Agadirā. Dienā~ 400 km.
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7. DIENA. SVĒTDIENA, 19.02. AGADĪRA – ESSUĀRA
Atlantijas okeāna pilsētas



B/P/-

Turpināsim iepazīt Agadīru un pa ceļu gar okeānu dosimies uz Essuāru, vēl vienu Atlantijas okeāna piekrastes
pilsētu. Uzzināsim par slaveno argāna eļļu un dienu pavadīsim pilsētā.
Nakts viesnīcā Essuārā. Dienā~ 180 km.

8. DIENA. PIRMDIENA, 20.02. ESSUĀRA - MARRĀKEŠA-RĪGA
Ceļš mājup
No rīta brauciens uz Marrākešas lidostu, lidojums uz Rīgu, ap 19:05 ierašanās Rīgā.

12:50

Marrākeša ___ 19:05

Rīga, AirBaltic

 6h 15min

Cena 1460 eiro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceļojuma cenā ietilpst:

Ceļojuma cenā neietilpst:

+ lidojums Rīga–Marrākeša-Rīga
•
+ dzīvošana viesnīcās, riādās un teltīs pārgājienu •
laikā
•
+ 6 brokastis, 6 pusdienas un 3 vakariņas
•
+ 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
+ teltis un mantu nesēji pārgājienos

- programmā neminētu pasākumu un objektu
apmeklēšanas izmaksas
- neminētās ēdienreizes

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 168 eiro.
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma.
Atlikušais maksājums 1060 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (04.01.2023.).
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (04.01.2023.) 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.
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