
 

ΜΑΡΟΚΟ LIKE A LOCAL 
Μαρακές, Οροσειρά Άτλαντα, Αιτ Μπεν Χαντού, Καστροπολιτεία Κασμπάχ,  

Ουαρζαζάτ, Νταντές, Τινγκίρ, Κοιλάδα Τόντρα,  Μερζούγκα, Camel Ride στην 

Έρημο Σαχάρα 
     

Ελάτε να ανακαλύψουμε το Αυθεντικό Μαρόκο.  Παζάρια, τζαμιά, παλάτια, χρώματα, αρώματα, 

χαμόγελα και εκφραστικά μαύρα μάτια κρυμμένα πίσω από τσαντόρ, πολυλογάδες Άραβες και 

μυστηριακοί Βέρβεροι, έρημος, παλάτια, Ανατολή. Πολύχρωμη χώρα, με μοντέρνες αλλά και 

μεσαιωνικές πόλεις, υπέροχους κήπους, ψηλά βουνά, αλλά και απέραντη έρημο.  

 

Εγγυημένες Αναχωρήσεις 

Μάρτιος – Απρίλιος – Μάιος  με RYANAIR από Αθήνα 8 ημέρες 

με 745 € ΤΕΛΙΚΗ τιμή με την ελληνόφωνη Insider Alia 
 

COMPASS · 4 Salaminos Str. · t. 2310818111 · info@compasstravel.gr 

 
 

 

Περιλαμβάνονται 3 μοναδικές εμπειρίες ζωής 
 Διανυκτέρευση στην έρημο σε κατασκήνωση με συντροφιά τα αστέρια 

 Διανυκτερεύσεις στο Μαρακές σε παραδοσιακό ξενοδοχείο RIAD 

 Μοναδική εμπειρία επίσκεψης σε παραδοσιακή Μαροκινή οικογένεια 
 

 

 

Mini-sized Groups (Μικρού Μεγέθους γκρουπ) 

Η φιλοσοφία μας είναι απλή. Ένα μικρό σε μέγεθος group μπορεί να εξασφαλίσει σε μεγάλο 

βαθμό την προσωπική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη. Tα groups μας στo Μαρόκο, θα αποτελούνται 

από maximum 20 συμμετέχοντες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την προσωπική εξυπηρέτηση 

του ταξιδιώτη. Επίσης αποφεύγουμε τυχόν άσκοπες αναμονές στα check-in η στα αξιοθέατα, 

γιατί το group κινείται υπό τις οδηγίες της Insider και είναι πιο συμπαγές και ευέλικτο. Με λίγα λόγια 

γινόμαστε όλοι μια όμορφη παρέα, που σκοπό έχει να περάσει όσο το δυνατόν ομορφότερα στο 

ταξίδι. Έλατε κι εσείς στην παρέα μας και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό 
για να ζήσετε μια μοναδική αξέχαστη εμπειρία.  

 

 

 

 



Μαρόκο Like a Local 8 Μέρες 

 

Αναχωρήσεις με την Ryan Air, από Αθήνα 
 

Αυθεντικό Μαρόκο Like A Local 8 ημέρες 

Ημερομηνία Τελική Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο  Επιβάρυνση μονόκλινου 

06, 13, 27 ΜΑΡ &  
03, 10, 20 ΑΠΡ &  

01, 08, 15, 22, 29 ΜΑΙ 
745 € 160 € 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 
160 € 

 
Σημειώσεις τιμών: 

- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ και ΤΕΛΙΚΕΣ 

- Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 

- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με 

βάση τους παρακάτω όρους  

- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, 

επιβαρύνει τους πελάτες 

- Παραλαβή δωματίων: 15.00 & Παράδοση δωματίων: 11.00 

- Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από 

το ξενοδοχείο - εξαρτάται από την πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου 

- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη.  .  

- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή 

ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 

- Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 

- Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του 

αεροπορικού εισιτηρίου 
- Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση 

διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ 

τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 

 
 
Οι πτήσεις μας με την Ryan Air:  

 
 
 
 
 
 
 
  

Μάρτιος 

Αθήνα – Μαρακές 1240-1625 

Μαρακές – Αθήνα 0700-1215 

*Οι παραπάνω ώρες είναι τοπικές 

 

Απρίλιος - Μάιος 

Αθήνα – Μαρακές 1325-1600 

Μαρακές – Αθήνα 0650-1300 

*Οι παραπάνω ώρες είναι τοπικές 

 

 

 



Μαρόκο Like a Local 8 Μέρες 

 

Η τιμή περιλαμβάνει: 

 Αεροπορικό εισιτήριο σύμφωνα με τις παρακάτω πτήσεις 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 160 € 

 Μία αποσκευή 20kg και μια χειραποσκευή 10 kg διαστάσεων 55χ40χ20cm ανά 2 άτομα 

 Μία μικρή χειραποσκευή  40 x 20 x 25 cm ανά άτομο. 

 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 

 5 διανυκτερεύσεις στο Μαρακές με πρωινό σε παραδοσιακό κεντρικό ξενοδοχείο RIAD. 

 1 διανυκτέρευση στη Νταντές με πρωινό 

 1 διανυκτέρευση σε κατασκήνωση (camp) στην έρημο με πρωινό 

 2 δείπνα 

 Δώρο η επίσκεψη σε τοπικό Μαροκινό σπίτι με τσάι και φαγητό 

 Jeep Safari 4x4 

 Camel Ride 

 Ελληνόφωνο έμπειρο insider του γραφείου μας, καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μαζί σας. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ 

 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει: 

 Προσωπικά έξοδα   

 Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν αναφέρονται στο καθημερινό 

πρόγραμμα 

 Μετακινήσεις μέσα στην πόλη του Μαρακές με τα τοπικά μέσα. 

 Έξτρα αποσκευή 20 κιλών με κόστος στα 80 € μετ' επιστροφής 

 Διπλανές θέσεις στο αεροσκάφος με κόστος στα 15€ το άτομο και για τις 2 πτήσεις ( 

πήγαινε - έλα ) 

 


