
 

 

Pavasaris Marokā 
27.04-4.05.2018 

Viesnīca pēc izvēles, saskaņošana piesakoties!  
Cena 4* viesnīcām no Novatours sākot no 655 EUR (8.1.2018). 

 

Saskaņā ar jaunāko Pasaules Ekonomikas foruma ziņojumu, Maroka ir trešā tūristiem draudzīgākā 
valsts pasaulē. To apsteidz tikai Islande un Jaunzēlande. 

Baudīsim krāšņo dabu, sauli pludmalē un piesātināto kultūras pilsētu 

Agadiru. Tā ir ļoti eiropiska pilsēta, kas no jauna uzbūvēta pēc 

zemestrīces 1960.gadā, un jau pārbūvēšanas brīdī apzināti tika būvēta kā 

kūrorta un ceļojumu pilsēta.  

Marokas fenomens ir tās kultūra, franču ietekme Āfrikā rada vienreizējo 

un krāšņo kokteili, ko var izjust ik vai uz soļa. Smaržas, skaņas un ēdieni – 

tie visi ir svarīgākie iemesli, kāpēc ceļot uz Maroku.  

Dosimies ekskursijā uz kolorītāko valsts pilsētu 
Marakešu, kur atrodas daudz kultūrvēsturisku 
pieminekļu, parku, kur rosīga pilsētas dzīve un protams, 
austrumniecisks tirgus. 
Šauras, līkumotas ieliņas 
starp vecpilsētu mūriem, kur 
viegli iespējams apmaldīties. 

 
 

 Kūpošs kuskuss tadžinā (speciālā māla 
traukā), salda piparmētru tēja,  sulīgi 
mandarīni, jūras veltes – un tas vēl nav viss, ko izgaršot un izbaudīt!  

 

 
 

Atlasa kalni ar smuidro ciedru koku mežiem, ik rīta agrais 

aicinājums lūgties Mekas virzienā un Atlantijas okeāna viļņi, 

kas ideāli piemēroti sērfošanai. Maroka Tevi apburs! 

 
Aizbrauksim uz Legziras pludmali, kur okeāns 

un  klintis veido neaizmirstamus skatus!  
 
 
Essauouira (UNESCO mantojums) – piejūras pilsēta, senā portugāļu osta, 70. 

to gadu hipiju ceļojumu galamērķis, pirātu galvaspilsēta Mogadora 

viduslaikos. 

 



 

 

 

Paredzamais dienu plānojums (pēc mūsu kopīgā lēmuma Agadirā): 

27.04  
piektdiena 

Rīga – Agadira  reiss no Rīgas 4:00, ielido 6:50 
Brokastis, atpūta, brīva diena  
Iespēja izmantot kādu no vietējiem tūrisma piedāvājumiem-pirti, 
masāžu u.c. 

28.04 sestdiena 
 

Kopēja pastaiga pa Agadiru vietējā gida vadībā (3st) 

29.04 svētdiena Ekskursija uz Paradīzes pludmali vai brīva diena 

30.04 pirmdiena Ekskursija uz Legzira pludmali ar pieturām pie mini Sahāras un 
araganas eļļas ražotnē 

1.05 otrdiena 1 vai 2 dienu ekskursija uz Essauouira (UNESCO mantojums) - 
Marakešu - (kā lemsim) 2.05 trešdiena 

3.05 ceturtdiena Atpūta, brīva diena 

4.05 piektdiena Agadira – Rīga, 
reiss no Agadiras 9:40, ielido 18:05 

Marokā naudas vienība ir Marokas dirhams, 10 MAD ~0.9 EUR 
 

Marokā papildus iespējamie izdevumi: 

• Legzira beach dienas ekskursija ar pusdienām (zivju tadžīns) ap 40 EUR 

• Ekskursija uz Essauouiru-Marakešu 2 dienas ap 120 EUR  

• Ekskursija ar gidu pa Agadiru aptuveni 10 EUR no personas 

• ½ dienas ekskursija uz Paradīzes pludmali – 20 EUR 

• Piedalīšanās berberu vakariņās tuksneša ciematā ap 25 EUR (pēc vēlēšanās) 

Ir info, ka glāze apelsīnu sulas maksā ap 30 centu, puslitrs alus ap 1 EUR. Salāti restorānā 5-7 

EUR, siltais ēdiens 12-15 EUR, zupas ap 8-10 EUR. 

 

Brauciena cenā ietilpst: 

➢ lidojums Rīga – Agadira – Rīga, iekļauta 20kg bagāža un rokas bagāža 
➢ Transfēri uz viesnīcu un uz lidostu  
➢ Nakšņošana Jūsu izvēlētajā viesnīcā ar  izvēlēto ēdināšanu 
➢ pavadošā gida atbalsts kopējo ekskursiju organizēšanā 

Apdrošināšana ārzemju ceļojumam – par papildus samaksu. 
 

Inese Jaunzeme mob. 29470749 epasts inese@italisgeotour.com 

 

 


