NEW BALKAN TOURS
НОВА ГОДИНА В МАРОКО
Великолепието на Имперските градове
29 декември 2018 - 3 януари 2019
Фес - Мекнес - Волубилис - Мулай Идрис - Казабланка - Маракеш - Рабат - Градините
на Мажорел
Цена на човек в двойна стая 1398 лева
Цена на човек в единична стая 1838 лева
Трети възрастен 1238 лева
Дете от 2 до 12 години в стая с двама възрастни 1358 лева
Цената е на човек в ЛЕВА и включва:
Самолетен билет София – Фес – София
Трансфер летище – хотел – летище
Регистриран багаж 20 кг. и ръчен багаж до 5 кг
2 нощувки със закуски и вечери във Фес в хотел Sofia 4*
1 нощувки със закуски и вечери в Казабланка в хотел Le Zenith 4*
2 нощувка със закуска и вечеря в Маракеш в хотел Atlas Idrises 4*
Обзорна обиколка на градовете Фес, Мекнес, Волубилис, Казабланка, Маракеш, Рабат,
Градините Мажорел
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс
Цената не включва:
Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета
Общинска такса - заплаща се на рецепция от всеки клиент при налична такава
Входна такса на джамията Хасан ІІ – 12 евро на човек – заплаща се на място
Бакшиш от 10 евро за целия престой, заплащащ се на място
Полетно разписание:
София- Фес: излита: 9:00 / каца: 11:00
Фес- София: излита: 15:00/ каца:21:00
Депозит:
Депозит 350 лв при резервация
Доплащане 31 дни преди датата на пътуване
Условия за анулации:
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до 60 дни преди датата на полета: 100 лв
от 60 до 31 дни: 350 лв
от 30 до 1 ден преди датата на пътуване: цялата дължима сумa.
ПРОГРАМА
ДЕН-1 /29.12/ Сряда София- Фес
Среща на Летище София, Терминал 1 за директен чартърен полет до Мароко. Кацане на
летището в град Фес. Започваме с разглеждане на очарователния град Фес. С повече от
12 века история, медина, която е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, и
най-стария религиозен университет, град Фес е известен с мноогобразието си и добре
запазените си занаятчийски квартали. Медината- Фес ел Бали е огромна лабиринтна
мрежа от каладръмени улички, пазени от древни крепостни стени. Mинаваме покрай
фонтана Nejjarine, който се намира в традиционния дърводелски квартал, където
ароматът на кедровото дърво се носи из въздуха. Следва посещение на Шувара Тенерифабрика за производство на кожени изделия, показваща техниките за боядисване на
кожа, използвани през вековете та чак до наши дни. Късния следобед, се настаняваме в
хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-2 /30.12/ Четвъртък Фес- Волубилис- Мекнес- Рабат- Казабланка
Закуска. Напускане на хотела. Отпътуваме за Мекнес, минавайки покрай древния град
Волубилис. Първоначално възникнал като финикийско поселение, градът се развива по
време на Римската империя и добре запазената Арка на Каракала все още стои с четлив
триумфален надпис- хвалебствие с победите в земите на днешните Великобритания и
Германия. Остатъците от храма и базиликата също са все още са видими, както и броят
на великолепните мозайки, които намекват за богатството и величието на тогавашния
Волубилис. Пристигаме в Мекнес за обиколка на бившата императорска столица. Мекнес
е един от четирите имперски града, който е бил столица на Мароко по време на
управлението на Мулай Исмаил. Разглеждане на стените и красиво украсената порта:
Баб Мансур . Продължаваме към Рабат. След пристигане имаме панорамна обиколка на
града, включваща: Мавзолея на Мохамед V, кулата на Хасан и Кралския дворец –
разглеждане отвън. Усещайки сладка умора се насочвамe към град Казабланка.
Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-3 /31.12/ Петък Казабланка - Маракеш
Закуска. Напускане на хотела. Разглеждане на гр. Казабланка. Ще имаме възможност да
се насладим на очарованието на тази космополитна крайбрежна столица, разхождайте
се по Булевард де ла Корниш, на брега на Атлантическият океан, посещение на
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величествената джамия на Hassan II, преминаване в с автобуса през луксозния квартал
Анфа. Посещение на площада на Обединените нации и най-големия парк Арабска лига
със своите палмови дървета. След обиколката на град Казабланка потегляме към
следващия град Маракеш. Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-4 /01.01.2019/ Събота Маракеш - Градините на Мажорел
Закуска, а след нея ще посветим целия ни ден на меката на запада - Маракеш. Още в
началото на деня и със сутрешната свежест ще посетим градините Мажорел. Историята
на градината започва през далечната 1920 година, когато колониалната епоха е в
разгара си. Именно тогава Мароко е окупиран от Франция. През същата тази година в
Маракеш се заселва виден френски художник – Жак Мажорел, оставил в наследство и за
спомен неописуемо красивите градини. Няма как да пропуснем да посетим прочутия
дворец Бахия, градините на Менара, както и гробниците на Саадините. Следва
панорамна обиколка на Маракеш- джамията Кутубия, най- голямата джамия в Мароко.
Свободно време на площад Джема Ел Фна, където шоуто никога не спира – хора,
гълтащи огън, разказвачи на приказки, дресьори на маймуни, змиеукротители и всякакъв
вид артисти. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-5 /02.01.2019/ Неделя Маракеш – Бени Мелал - Фес
Закуска.Напускане на хотела и отпътуване от прекрасния Маракеш към Фес, пътувайки
през Бени-Мелал. Целият път през средните Атласки планини е осеян със спиращи дъха
гледки и невероятни пейзажиПристгаме в град Фес. Настаняване в хотела. Вечеря.
Нощувка.
ДЕН-6 /02.01.2019/ Понеделник Фес – София
Закуска. Напускане на хотела. Трансфер до летището в за директен чартърен потел ФесСофия. Пристигане в България привечер.
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