
 

 

ПЕРЛИТЕ НА МАРОКО 

АГАДИР – ЕССАУИРА – МАРАКЕШ 

Директни чартърни полети 

Мароко е страна на хиляди контрасти. Тя привлича с разнообразието на релефа си, с чудесната си 
кухня и прекрасната си природа, с културното и историческо наследство, както и с приятния си 
климат – дълго и горещо лято, мека и влажна зима. Мароко е богата на аромати, контрасти, неочаквани 
изненади и нови познанства, пълна с пулсиращи спомени в автентичните медини и съхранените улички в 

градовете. Тя е модерна, бързоразвиваща се страна, на базата основно на туризма. 
Изключителна спокойна, страната е с тесни икономически връзки с ЕС. Тук се намират и най-красивите 
заливи на света, тези на Агадир. Той може да се похвали с температури, подобни на тези на 
Канарските острови, варират между 26-28º през август и септември и 21º през януари.  

8 дни/ 7 нощувки 

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая, на закуска и вечеря, с включени 

летищни такси за резервации, направени до 15.03.2017 г. 

ЛЕВА 
Човек в 

двойна стая 

Единична 

стая 

3-ти 

възрастен 

Дете 2 – 

11,99г. 

25.04 – 02.05 
1150 1366 1145 1127 

02.05 – 09.05 
1160 1376 1155 1137 

09.05 – 16.05 
1170 1386 1165 1147 

16.05 – 23.05 
1180 1396 1175 1157 

03.10 – 10.10 1190 1406 1185 1167 

10.10 – 17.10 1210 1426 1205 1187 

17.10 – 24.10 
1180 1396 1175 1157 

  

Цената е на човек в ЛЕВА и включва: 

 Самолетен билет София – Агадир – София с директен чартърен полет на авиокомпания BH Air 

 Летищни такси 

 Трансфер летище – хотел – летище 

 Регистриран багаж 20 кг. и ръчен багаж 5 кг с размери до 60x40x30 cm. 

 2 нощувки в Argana 4* (на базата НВ) 

 2 нощувки в Маракеш (на база НВ) 

 3 нощувки в Argana 4*(на базата НВ) 

 Обзорна обиколка на Ессауира 

 Обзорна обиколка на Маракеш 

 Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро и асистанс 

 Представител на туроператора с български език за целия престой 

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; 

 Услуги упоменати срещу доплащане и разходите от личен характер; 

 Открийте Агадир и неговите вкусове – 20 евро / 10 евро (деца 2 – 12г); 

 Целодневна екскурзия до Тиут и Таридент – 50 евро за възрастен/ 25 евро (деца 2 – 12г) 

 Целодневна екскурзия до Тафрут и Тизнит - 45 евро за възрастен/ 23 евро (деца 2 – 12г) 

 Входна такса за градините на Мажорел – 7 евро (заплаща се на място) 

 Бакшиши от 10/15 евро на човек за целия престой, който се заплаща на място. 

Необходими документи: 

 Международен паспорт с валидност 6 месеца преди датата на заминаване няма визови, санитарни 

или други специфични изисквания за пътуване в Мароко; 

 Няма визови, санитарни или други специфични изисквания за пътуване в Мароко. 

 

Резервации: 

Депозит 300 лв при резервация 

Доплащане 21 дни преди датата на пътуване 

Условия за анулации: 

до 60 дни преди датата на полета: без неустойка 

от 60 до 30 дни: 100лв 

от 30 до 22 дни: 300 лв 

под 22 дни преди датата на пътуване: цялата дължима сума 

Полетно разписание: Превозвач: BH Air 

София – Агадир 15:30 – 18:15 

Агадир – София 19:15 – 01:50 

Забележки 

 Минимален брой за провеждане на програмата е 20 пълноплащащи. При недостатъчен брой 

записани, Туроператорът ще предложи алтернативна програма или оферта. 

 Възможна е промяна на полетното разписание, като клиентите ще бъдат уведомени своевременно. 

 Туроператора си запазва правото да прави промени в програмата. 

 

ПРОГРАМА 

ДЕН-1 / вторник 

София – Агадир 

Среща на летище София Терминал 1. Кацане на летището в Агадир. Трансфер и настаняване в Argana 4*. 

ДЕН-2 / сряда 

Агадир 

Закуска. Информационна среща с Вашия представител в хотела. Свободно време за плаж и забавления или 
възможност за полудневна екскурзия – Открийте Агадир и неговите вкусове, по желание. Вечеря. 
Нощувка. 

ДЕН-3 / четвъртък 



 

 

Агадир – Ессауира – Маракеш 

Закуска. Отпътуване от хотела за посещение на град Ессауира в 8.00 ч. Обзорна обиколка на града. 

Отпътуване от Есауира за посещение на град Маракеш в 15:00 часа. Пристигане в Маракеш около 18:00 
часа и настаняване в някой от посочените хотели: Gomassine 4* или Tichka 4*. 

Организирано посещение на площад Dar Essalam, с тръгване от хотела в 20:00 часа и възможност за вечеря 
по типично марокански стил, по желание и срещу допълнително заплащане. Връщане в хотела с автобус, а 
желаещите да останат до късно се прибират самостоятелно. 

ДЕН-4 / петък 

Маракеш 

Целият ден ще бъде посветен на Маракеш, наричан „Перлата на запада“. Градът e основан през 11 
век (втората имперска столица ) – удивителен град, със своята ислямска и арабска архитектура, със своите 
разнообразни етнически групи, със своите пазари и улички. Алморавидите, които се установяват на 

територията на днешен Маракеш оставят след себе си невероятни дворци и невероятни градини. Посещение 
на гробниците на Са‘адин, градините на Агдал и Менара с подземните си напоителни канали, на 
територията, на които има около 30 000 маслинови дървета, разположени около язовир, джамията Кутубия, 

най- голямата джамия в Мароко и двореца Бахия. Следобяд – посещение на търговската улица със 
занаятчийски дюкянчета и разходка по очарователните алеи. Посещение на площад „Джема Ел Фна“, където 
шоуто никога не спира – от хора, гълтащи огън, разказвачи на приказки, дресьори на маймуни, 
змиеукротители и всякакъв вид артисти. Визможност за посещение на градините на Мажорел – Историята на 
градината започва през далечната 1920 година, по времето 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. Той купува градината с идеалната цел да и вдъхне нов живот. И успява. 

Той построява басейн, навсякъде слага кокосови палми, дъхави бугенвилии, бананови дървета, като по този 
начин създава един малък оазис на спокойствието сред тежката мараня на пустинята. Всичко това се 
допълва от основния цвят, който контрастира в градината и придава тежест на цялостната обстановка – 
кобалтово синьо. Днес Жак Мажорел е позабравен от историята. Но градината, точно обратното и това е 
благодарение на едно голямо име в света на висшата мода Ив Сен Лоран. Именно на именития дизайнер 
дължим това прекрасно малко късче от рая. Той поема стопанисването на градината през 1980г, обогатява я, 
не позволява да затъне в забвение. По-късно в градината е построен и малък музей посветен на ислямското 

изкуство (срещу доплащане на входна такса от 7 евро). Връщане. Вечеря и нощувка. 

ДЕН-5 / събота 

Маракеш – Агадир 

Закуска. Отпътуване от Маракеш за Агадир в 10:00 часа. След пристигане настаняване в Argana 4*. 
Свободно време за плаж и почивка. Вечеря и нощувка. 

ДЕН-6 / неделя 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна целодневна екскурзия 
до Тиут и Таридент. Вечеря. Нощувка. 

ДЕН-7 / понеделник 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна целодневна екскурзия 
до Тафрут и Тизнит. Вечеря. Нощувка. 

ДЕН-8 / вторник 

Закуска. Напускане на хотела. Трансфер до летището за полет София – Агадир. 

 

Допълнителни екскурзии 

Ессауира 

Включена в цената 



 

 

Един красив град с невероятна архитектура, който съчетава в себе си стилове от много цивилизации. 
Посетителите остават очаровани от оживеното пристанище на града, Медината (ЮНЕСКО) с нейните улици, 

обградени от бели къщички и заразно – сладкия начин на живот. Свободно време за обяд, плаж или 
разходка в центъра на Медината. Ессауира е един художествен център, където туристите имат възможност да 
видят фрески с ярки цветове, галерии или реплика на Йерусалим от легендарния филм на Орсон Уелс 
„Кралството небесно“. Градът е световноизвестен и със своя ежегоден фестивал по звуците на гнауа. 
Връщане в Агадир за вечеря. 

Маракеш – Златният град 

Включена в цената 

Маракеш – Златният град – прекрасната столица на Запад, която свидетелства за богатата и културна 
история на цялата страна. Един очарователен град, в който животът не спира да тече. Той пленява своите 
туристи, които винаги се връщат, защото първият поглед никога не е достатъчен.Тук могат да се видят 
исторически монументи от перлата на запада – джамията Кутубия – един от най-красивите паметници в 
Магреб, строени в продължение на 40 години, двореца Бахия, градините Мажорел, известният Джема Ел Фна 

и двореца Дар Ес Салам.След обяд връщане в Агадир. 

Открийте Агадир и неговите вкусове 

20 евро / 10 евро (деца 2 – 12г) 

Разглеждане на Агадир и посещение на: първото пристанище на Мароко, старият град с мистериозен 
произход – Касбах, старите квартали на Агадир и известният пазар Сук ел-Хад. Това е една чудесна 
възможност за всеки да опознае града или да опита от известното арганово масло, което се произвежда 
единствено и само тук. Търговската улица на Агадир е място, където могат да се видят различни отделения 
за тъкани, декоративни предмети, кафтани, кожа, медни предмети, дърво, марокански ръчно изработени 

предмети, постели, пердета, плодове и зеленчуци. 

Тиут и Тарудант 

50 евро / 25 евро (деца 2 – 12г) 

Тиут е малко селище и красив оазис, разположен в подножието на планината Атлас. Екскурзията включва 

посещение на палмовия оазис пеша или на гърба на магаре, което е срещу допълнително заплащане и 
дегустация на вкусно, домашно поднесен марокански обяд по бербески. Тарудант е известен със своята 
търговска улица, с красивите пейзажи, с голямо разнообразие от подправки и билки, с множество търговци 

на накити и антики, които ежедневно чакат своите късметлии. Отпътуване за Агадир в късния след обяд. 

Тафрут и Тизнит 

45 евро / 23 евро (деца 2 – 12г) 

Един типичен берберски град в северен Анти Атлас, разположен на 180 км на юг от Агадир, в сърцето на 
долината Амелн (Ameln), обкръжен от добре познатите розови гранитни планини. През февруари и март, 
регионът разкрива цялото си великолепие с цъфтящитe бадемови дървета. Екскурзията включва и 

посещение на древния град на „чуждоземен легион“- Тизнит. Изключително характерно за региона е 
обработването на сребро. Тук могат да видят истински съкровища: брошки, диадеми, пръстени и ками. 
Връщане в Агадир в късния след обяд. 

 

За повече информация, моля свържете се с нас: 

Деми травел EOOД 

Тел: +359 2 850 4666 

Факс: +359 2 850 4665 

Мобилен тел: +359 894 618 453 

E-mail: office@demi-travel.bg 

Web site: http://www.demi-travel.bg 

 


