
МАРОКО, ИМПЕРСКИТЕ СТОЛИЦИ - ОЛЕКОТЕН UNESCO ТУР 

 

Директни чартърни полети  

София – Маракеш / Танжер – София 

София – Танжер / Маракеш – София 

 

Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ: 

 ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 50 лв и 

доплащане 20 дни преди тръгване (Валидно за нови резервации до 31.01.2021); 

 ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от 

туроператора или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 

дни; 

 50% ОТСТЪПКА от PCR тестове на лаборатория Рамус за самолетните и 

автобусните програми (Когато има наложено задължително изискване за 

отрицателен тест за осъществяване на пътуването); 

 ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 

евро, включително и за риск от заразяване с COVID-19.  

 БОНУС без аналог - при установяване на covid-19 по време на пътуване – БЕЗ 

РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в България. (Това покритие 

стандартно не се включва в медицинската застраховка) 

 

БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във всеки пакет) 

 

 

Категорично най-оптимизираният вариант за разглеждане на всички 

забележителности на Мароко. Повече време, по-малко път. Единствена и Уникална 

програма за България с 3 нощувки в невероятния розов град-Маракеш, за да се 

насладите напълно на истинските багри на Мароко + Синия град Шефшауен + Танжер, 

Рабат, Мекнез и Казабланка. 

 

ВАЖНО: Основна силна страна на програмата е, че полетите са София – 

Танжер/Маракеш  и Маракеш/Танжер – София като по този начин няма обратен преход 

и има повече свободно време. 

 

 

8 дни/ 7 нощувки 
Цените са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая, на закуска и вечеря, за ранни 

записвания до 31.01.2021 г. 

7 НВ 
Човек в  

двойна стая 

Единична 

стая 

3-ти 

възрастен 

Дете 2 - 11,99 г. 

с 2 възр. 

Пролет     

09.04 - 16.04 1498 1398 1698 1618 1498 1398 1448 1358 

16.04 - 23.04 1498 1398 1698 1618 1498 1398 1448 1358 

23.04 - 30.04 1498 1398 1698 1618 1498 1398 1448 1358 

30.04 - 07.05  1498 1398 1698 1618 1498 1398 1448 1358 

Есен     



01.10 - 08.10 1498 1398 1698 1618 1498 1398 1448 1358 

08.10 - 15.10 1498 1398 1698 1618 1498 1398 1448 1358 

15.10 - 22.10 1498 1398 1698 1618 1498 1398 1448 1358 

 

 

Цената е на човек в ЛЕВА и включва: 

 Самолетен билет София – Маракеш / Танжер – София с Bulgarian Air Charter или 

самолетен билет София – Танжер / Маракеш – София с Bulgaria Аir; 

 Летищни такси; 

 Трансфер летище – хотел – летище; 

 Регистриран багаж 20 кг. и ръчен багаж 10 кг с размери до 60x40x30 cm. 

 1 нощувка със закуска и вечеря в Казабланка в Hotel Suisse Casablanca 4* или подобен; 

 3 нощувки със закуски и вечери в Маракеш в Hotel Farah Marrakech 4* или подобен; 

 2 нощувки със закуски и вечери във Фес в Golden Tulip Tghat 4* или подобен; 

 1 нощувки със закуски и вечери в Танжер в Andalucia Tanger 4* или подобен; 

 Посещение и разглеждане на Танжер; 

 Посещение и разглеждане на Шефшауен – синия град; 

 Посещение и разглеждане на Рабат; 

 Посещение и обиколка на Казабланка; 

 Посещение на руините на Волубилис; 

 Посещение и обиколка на Фес; 

 Посещение и обиколка на Маракеш; 

 ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ; 

Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит риск за 

COVID-19; 

Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или положителен 

PCR тест преди отпътуване;  

Представител на туроператора с български език. 

 

 

Цената не включва – препоръчани допълнителни услуги, резервирани по желание:  

PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лв. за възрастни и 

деца над 5,99 г.; 

PCR тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 50 лв. за възрастни и 

деца над 5,99 г.; 

Допълнителните екскурзии на място, услуги упоменати срещу доплащане и разходите от 

личен характер; 

 Входна такса на джамията „Хасан ІІ“ – 12 евро на човек – заплаща се на място; 

 Входна такса за Дворецът Бахия в Маракеш – 8 евро на човек – заплаща се на място 

при желание; 

 Допълнителна екскурзия до Ессауира – 57 евро за възрастен / 29 евро дете до 11,99 г.; 

 Допълнителна полудневна екскурзия – Посещение на градините Мажорел – 19 евро с 

включена входна такса; 

 Допълнителна сутрешна екскурзия “Камилски Керван“ – На гърба на камила в палмова 

гора – 32 евро за възрастен / 20 евро за дете до 11,99 г.; 



 Традиционна мароканска вечер “Фантазия“ с включена напитка и шоу програма–танци 

и езда на коне – 36 евро на човек; 

 Екскурзия до Водопадите Узуд – 55 евро/ 45 евро за дете до 11,99 г.; 

 Екскурзия до Долината Урика – с включен берберски обяд – 38 евро / 28 евро за дете до 

11,99 г.; 

 

Цената не включва – задължителни доплащания:  

 Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета; 

 Цените са калкулирани с параметри на самолетното гориво 400 щатски долара/тон 

при курс 1 евро / 1.17 щатски долара;  

 Бакшиш от 10 евро на човек за целия престой, които се заплащат на място. 

 

 

Дати с полет до Маракеш: 09.04 / 23.04 / 08.10; 

Дати с полет до Танжер: 16.04 / 30.04 / 01.10 / 15.10; 
 

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение): 

 

Кацане в Маракеш: 

Авикомпания: Bulgarian Air Charter; 
София - Маракеш: излита: 17:00 / каца: 19:30 ч. 

Танжер - София: излита: 20:25/ каца: 02:00 ч. (+1) 

 

Кацане в Танжер: 

Авикомпания: Bulgarian Air Charter; 
София - Танжер: излита: 17:00 / каца: 19:30 ч. 

Маракеш - София излита: 20:25 / каца: 02:00 ч. (+1) 

 

Трансфер летище – хотел: 
Продължителност (Маракеш): около 20 минути в посока с 3/4* автобус.  

Продължителност (Танжер): около 30 минути в посока с 3/4* автобус. 

 

Резервации: 
Първоначална вноска: 50 лв. при подписване на договор.  

Краен срок за пълно плащане: 20 дни преди датата на пътуване. 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 

Цените на екскурзиите са в евро и се цаплащат на място.  

Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 20 туриста. 

Провеждането на екскурзиии не се гарантира без минимум събрани туристи. 

Допълнителни Екскурзии 

Цени в евро, заплащат се на място 
Вид 

Цена за 

възрастен 

Цена дете 

2 – 11,99 г. 



Рабат  Включена в цената 

Маракеш  - „Перлата на запада“  Включена в цената 

Фес  Включена в цената 

Мекнес и Волубилис  Включена в цената 

Казабланка  Включена в цената 

Шефшауен  Включена в цената 

Танжер  Включена в цената 

Ессауира Целодневна 57 евро 29 евро 

Камилски Керван в “Palmeraie” Полудневна 32 евро 20 евро 

Градините на Мажорел Дневна 19 евро 19 евро 

Традиционна мароканска вечер „Фантазия“ Вечерна 36 евро 36 евро 

Водопадите Узуд  55 евро 45 евро 

Долината Урика  38 евро 28 евро 

 

 

Рабат 

Включена в цената 
Отпътуване за столицата Рабат и среща с нейните забележителности: Кулата Хасан, 

незавършеното минаре, което наблюдава отвисоко града от повече от 800 години и  

Мавзолеят на мароканския султан и по-късно крал Мохамед V - изяществото на 

арабско - африканското изкуство, изразено чрез оникс, мрамор и фина дърворезба - 

разглеждане отвън. 

Ще минем покрай Кралския дворец, ще погледнем из старата крепост Казба Удая, на 

брега на Атлантическия океан. 

 

Включено в цената: трансфер и местен лицензиран екскурзовод. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

ВАЖНО: Възможни са Кралски посещения в града поради което не се гарантира, че ще 

може да се видят всички обекти, поради засилените мерки засигурност. 

 

 

Маракеш  - „Перлата на запада“ 

Включена в цената 

Маракеш – Перлата на юга, истинска приказка от 1001 нощ, ориенталска рапсодия в 

червени нюанси. Основан през 11 век - втората имперска столица - удивителен град със 

своята ислямска и арабска архитектура. 

„Ако искате да опознаете Мароко, но имате само един ден, прекарайте го в 

Маракеш.“, казва Уинстън Чърчил. 
 

Ярки цветове, разнообразни аромати и ухания, лабиринт от шатри и сукове, вълшебни 

лампи, дресьори на маймуни и змии, послания с къна, изписани направо върху кожата – 

екзотиката на Маракеш ще ви пренесе в света на „1001 нощ“. 

Розовият град ще ви потопи в своята любовна приказка, където дори търговията е 

романтика!  

Ще видим джамията Кутубия - най-голямата джамия в Мароко - иконата на Маракеш. 

Легендата разказва, че любимата жена на емир Якуб ал Мансур дарила всичките си златни 



накити, от които били изработени сферите на върха на минарeто. Тя сторила това, за да 

изкупи един грях... Не е това, което мнозина веднага си мислят. Просто изпила чаша вода 

по време на рамазана и така нарушила свещените пости. 

Ще минем покрай търговските дюкянчета, пълни с чудновати ориенталски стоки, където 

магията се случва. 

Посещение на колоритния площад „Джема Ел Фна“ /ЮНЕСКО/, кипящ от живот площад, 

с атмосфера, ухания, аромати и колорит, където очарованието и радостта са навсякъде. 

 

Включено в цената: трансфер, местен лицензиран екскурзовод;  

Цената  не включва: разходи от личен характер. входна такса за Двореца Бахия – 8 

евро- заплаща се на място. 

 

 

Фес 

Включена в цената 
Най - старият имперски град и трети по големина след Казабланка и Рабат, основан през 

790 г. по времето на Мулай Идрис II, който в последствие става и религиозен център на 

Мароко. Градът е разделен на три части: Фес ел Бали – старата част оградена с крепостни 

стени, която е част от списъка на ЮНЕСКО за историческо наследство; Фес Ждид – част 

от новия Фес, включващ т.нар. Мела – еврейски квартал в Мароко; Вил Нувел – най-

новата част от Фес, създадена от французите. Ще имате възможност да посетите 

Средновековната Медина, медресето Бу Инания - построена в периода 1351-1356 г. от 

султанския син Абу Инан Фарис, в която се помещават образователното училище и 

джамия, която е единствената във Фес, която има минаре и е една от малкото отворени за 

немюсюлмански туристи. Срещу нея се намира Дар Ал Магана – хидравличен часовник с 

невероятна структура. Втората по големина джамия в Мароко „Ал Карауин“, която е 

построена през 859 г. като мадраса, е една от водещите духовни и образователни центрове 

в мюсюлманския свят. Ще видим и известният Фонтан Нежарин. Обиколката продължава 

по малките улички на медината изпълнени с хиляди магазинчета и сергии. 

 

Включено в цената: трансфер и местен лицензиран екскурзовод. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

 

Мекнес и Волубилис 

Включена в цената 
Отпътуване за Мекнес /ЮНЕСКО/ - ислямската имперска столица на Мароко създаден от 

султан Мулай Исмаил и наричан „Мароканския Версай“. Ще видим най-голямата 

порта в Мароко и Северна Африка създадена по времето на Мулай Исмаил - Баб 

Мансур, известна по цялото кралство с величието и красотата си. Ще се радваме и на 

площада Ел Хедим, където ще срещнем разказвачи на приказки, лечители, търговци, 

акробати, танцьори, които създават атмосферата на този загадъчен и интересен за всички 

нас свят, пълен с мистерии. 

Обиколката продължава към светия град на Мулай Идрис- кръстен на правнука на 

пророка Мохамед. Градчето, се счита за най-святото място в Мароко и единствения град с 

цилиндрични минарета в пъстрото Кралство. 



Възможност за посещение на руините на Волубилис /ЮНЕСКО/, градът е сгушен в 

подножието на планината Зерхун и заобиколен от маслинови горички. Ще видим какъв е 

бил животът на богатите римляни, обитавали Волубилис сред грижливо съхранените 

руини на жилища с цветни и изящни мозайки, базиликата, термите, арката на 

Калакала, Капитолийския храм, запазени и до днес на мястото, на което са открити. 

 

Включено в цената: трансфер, местен лицензиран екскурзовод. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

 

Казабланка  

Включена в цената 
Казабланка - туптящото сърце на Мароко, което блести ослепително, огряно от парещите 

слънчеви лъчи, а белотата му е запазен знак от векове. 

Казабланка се намира в западната част на Мароко и е най-големият град в страната. 

Разположен е на брега на Атлантическият океан, представлява основен икономически 

център на арабската държава. Градът е известен с 2 имена - Дар ел-Бейда и Казабланка. 

Интересни забележителности: площада на Обединените нации; туристическия 

комплекс Корниш и джамията Хасан II- най-голямата джамия в Мароко и втората по 

големина в света след тази в Мека. 

Обзорна обиколка на Казабланка включва: 

Разходка на площад Мохамед V, търговската улица, минаваща покрай жилищните 

блокове на града, датираща още от 1930-а година. Посещение на площада на Обединение 

нации и най-големия парк „Арабска лига“ със своите палмови дървета. Свобдно време на 

Булевард Де Ла Корниш, при възможност. Автобусна обиколка на квартал Анфа, където  

спазвайки мароканската традиция къщите са скромни отвън. Красотата и богатството си те 

разкриват само на прекрачилите прага им- уютните вътрешни дворове, потънали в 

зеленина, ромолящите ручей, малките водни езерца. Посещение на джамията на Хасан 

II(заплаща се входна такса). 

 

Включено в цената: трансфер и местен лицензиран екскурзовод. 

Цената не включва: разходи от личен характер, входна такса за джамията на Хасан II.  

 

 

Шефшауен 

Включена в цената 

Шафшауен- Синият град на Мароко. Казват, че не си заслужава да отидеш в Мароко, ако 

не видиш Шефшауен. Градчето е сгушено в склоновете на планинската верига 

Риф. Възникнало е още през 15 век от преселници от Гранада, днешна Испания. Обликът 

му е смесица от арабска, берберска и средиземноморска архитектура, но най- 

впечатляващото е, че градчето е изцяло синьо. 

Обиколката включва разходка из медината, минаване през занаятчийски дюкянчета 

за занаяти, които са характерни само за Шафшауен. Голямата Джамия и посещение 

на старата касба (възможна е входна такса). Свободно време.  

 

Танжер 



Включена в цената 
Наричан Тингис в миналото, градът е играл важна историческа роля в обединението на 

днешно Мароко. С население от 600 хил. души, той е важен икономически и културен 

център на страната. 

Обзорна обиколка на града с автобус. Преминаване покрай крепостните стени на 

медината и крайбрежния булеврад, възможност за снимки на панорамната площадка, 

от която се разкрива невероятна гледка- гледка към два свята. 

 

 

Ессауира (целодневна екскурзия) 

57 евро / 29 евро (деца 2 – 11,99 г.) 

Африканската перла на Атлантика, едно от малкото места по света, където расте 

аргановото дърво. Първото, което вижда всеки в Есауира е чудноватата природа – от 

едната страна море и километри пясъчна ивица, от другата – горички от дървото тхуя, 

един от символите на Есауира. Белосани къщички със сини дървени капаци и прозорци, 

свежи фасади, цветни огради – близко и уютно. Зад тях е скрита арабската крепост от 

XVIII в., построена по времето на султан Мохамед Сиди.  

Свободно време за обяд или разходка в Медината (ЮНЕСКО) . 

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. Да се разхождаш из курортното градче е истинско блаженство,защото 

то носи неповторимия полъх на история и екзотика, присъщи за Мароко. 

 

Включено в цената: трансфер и местен лицензиран екскурзовод. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

 

Камилски Керван в “Palmeraie”(полудневна екскурзия) 

32 евро / 20 евро (деца 2 – 11,99 г.) 

Не е нужно да стигнем до Сахара, за да яздим камила, наричана „Корабът на пустинята“, 

а можем да го направим в Palmeraie, местност с хиляди палми - “Огнените деца на Африка 

и слънцето“, където ще се предрешим като бербери качени на гърба на камила. 

Легендата разказва, че възниква благодарение на създателят на града, султан Юсуф ибн 

Ташфин ,който обичал да похапва фурми. Насочвайки се към града, където се събирали 

керваните, той спрял с войските си, за да отдъхнат, хапвайки от вкусният палмов плод и 

хвърлайки костилките на земята,за да се роди след време великолепния палмов парк. 

Разходката продължава около 2 часа. 

 

Включено в цената: трансфер и местен лицензиран екскурзовод, яздене на камила. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

 

Градините на Мажорел 

19 евро с включена входна такса 
В мароканската перла Маракеш има една градина – градините на Мажорел – френски 



художник, открил чара на Северна Африка. Жак Мажорел казва, че в градината си 

оркестрира хармонията. „Отдавам се изцяло на това ужасно нещо. То ме е обзело и аз 

попадам в неговия плен напълно изтощен в сянката на клоните му, отдал цялата си 

любов...” 

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. Той купува градината с 

идеалната цел да й вдъхне нов живот. И успява - бързи поточета, водни лилии и лотоси, 

чуруликащи птици, шумулене на листа, розово ухание във въздуха,у дивително живи и 

искрящи цветове наоколо. 

 

Днес Жак Мажорел е позабравен от историята, но градината - точно обратното, 

благодарение на едно голямо име в света на висшата мода - Ив Сен Лоран. Именно на 

прочутия дизайнер дължим това прекрасно малко късче от рая. Той поема стопанисването 

на градината през 1980 г., обогатява я, не позволява да затъне в забвение. По-късно в 

градината е построен и малък музей посветен на ислямското изкуство. 

 

Цената включва: трансфер и входна такса. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

 

Традиционна мароканска вечер „Фантазия“ 

36 евро с включена напитка 
Най-популярното вечерно забавление за туристите е спектакълът „Фантазия”- фолклорна 

програма, съчетана с традиционната за берберите конна надпревара. Място на 

действието е бутафорен дворец с хиподрум,  където се представят танцови, певчески и 

музикални състави от различни берберски селища. 

 

 

Водопадите Узуд 

55 евро / 45 евро (деца 2 – 11,99 г.) 

Едно от природните чудеса на Мароко - Узуд е водопад в провинцията Азилал, на 150 км 

североизток от Маракеш.  

На Берберски името Узуд означава ''действието на смилане на зърно''. Името може би идва 

от старите мелниците кацнали на върха и около водопада. 

Може да се следва тясна и трудна пътека водеща до града Бени Мелал.  

Водопада е най-посещаваната атракция в региона. В околностите могат да се видят зелени 

долини, овощни градини и великолепна верига на проломите на река Ел Абид. Много 

местни и национални асоциации правят проекти за защита и опазване на обекта. 

*Забележка: За екскурзията се преминава през тежък пешеходен преход и препоръчваме да 

сте подготвени с подходящо облекло и обувки. 

 

Долината Урика 

38 евро / 28 евро (деца 2 – 11,99 г.) 

Това приключение ще Ви разкрие света на Берберите, техният начин на живот, култура и 

кухня, на която ще можете да се насладите по време на включеният берберски обяд.. 



Разкриват се панорамни гледки с терасовидни градини, къщички и истинска природа, 

всичко това заобиколено от средните Атласи. Пазара на Урика е известен със своите 

магични минерални камъни и кристали идващи от Алпите.  

*Забележка: За екскурзията се преминава през тежък пешеходен преход и препоръчваме да 

сте подготвени с подходящо облекло и обувки. 

 

 

 

 

ПРОГРАМА с кацане в Маракеш 

09.04 / 23.04 / 08.10 

 

ДЕН-1 

Маракеш 
Среща на Летище София за директен чартърен полет до Мароко. 

Кацане на летището в Маракеш. Продължителност на трансфер до хотела около 20 

минути. 

Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

 

ДЕН-2 

Маракеш  
Закуска. Обзорен тур на Маракеш включващ: джамията Кутубия - отвън,  най- голямата 

джамия в Мароко. Посещение на площад „Джема Ел Фна“, където шоуто никога не спира 

–  хора, гълтащи огън, разказвачи на приказки, дресьори на маймуни, змиеукротители и 

всякакъв вид артисти. 

 

Възможност за допълнителни екскурзии: 

 Посещение на 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.  

 

ДЕН-3 

Маракеш  
Закуска. Свободно време или допълнителни екскурзии по желание: 

 Допълнителна екскурзия до Ессауира. Един красив град с невероятна 

архитектура, който съчетава в себе си стилове от много цивилизации.  / около 191 км 

02:39 часа . 
Посетителите остават очаровани от оживеното пристанище на града, Медината 

(ЮНЕСКО) с нейните улици, обградени от бели къщички и заразно – сладкия начин на 

живот. 

 

или 

 Допълнителна екскурзия до Водопадите Узуд / около 157 км 02:36 часа. - едно 

от природните чудеса на Мароко, 



или 

 Допълнителна екскурзия до долината Урика / около 40.4 км 00:48 часа. - да 

надникнем в света на берберите. 

 

Вечеря. Възможност за Мароканска вечер „Фантазия“ с шоу програма. 

Нощувка. 

 

ДЕН-4  

Маракеш –Казабланка / около 244 км 02:43 часа 
Закуска. Освобождаване на хотела. Свободно време до обяд или възможност за 

допълнителна екскурзия: 

 

 Камилски керван - където ще яздим камила, наричана „Кораба на пустинята“ в  

местност Palmeraie предрешени като бербери. Хилядолетната легенда разказва, че когато 

Султан Мехмед Бен Тачефин минал с армията си към Фес, гората била съвсем малка, но 

стъпките на конницата оставила дупки по земята, от където започнали да изникват нови и 

нови палми. 

 

 След обяд отпътуване за Казабланка. Настаняване в хотела. Вечеря. Свободно  

време. Нощувка.  

 

ДЕН-5 

Казабланка- Рабат- Фес  / от Казабланка до Рабат- около 86.9 км 01:03 часа; от Рабат 

до Фес около 207 км / 02:13 часа 
Закуска. Освобождаване на хотела. 

 Разглеждане на Казабланка- туптящото сърце на Мароко. 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 

величествената джамия на Hassan II, преминаване с автобус през луксозния квартал 

Анфа. Посещение на площада на Обединените нации и най-големия парк „Арабска 

лига“ със своите палмови дървета.  

 

 Отпътуване за Рабат. След пристигане в Рабат, панорамна обиколка на града, 

включваща: Кулата Хасан, незавършеното минаре, което наблюдава отвисоко града от 

повече от 800 години и мавзолеят на мароканския султан, а по-късно крал Мохамед V - 

изяществото на арабско- африканското изкуство, изразено чрез оникс, мрамор и фина 

дърворезба Кралския дворец – разглеждане отвън.  

 

След обяд тръгване за Фес. Настаняване в хотела. Вечеря. Свободно време. Нощувка.  

 

ДЕН-6 

Фес – Волубилис – Мекнес – Фес / от Фес до Волубилис- около 95.70 км 01:25 часа; от 

Волубилис до Мекнес- около 32.1 км- 00:43 часа 
 

Закуска.  

 Разглеждане на очарователния Фес – музей на открито, покана за откривателите  



и най-стария от четирите имперски града. С повече от 12 века история, медина от 9500 

улици, оградени от древни крепостни стени, която е част от световното културно 

наследство на ЮНЕСКО. Най-стария религиозен университет се намира тук. Град Фес е 

известен с многообразието си и добре запазените си занаятчийски квартали. Mинаване 

покрай фонтана Nejjarine, който се намира в традиционния дърводелски квартал, където 

ароматът на кедровото дърво се носи из въздуха.  

 

 Отпътуване за древноримския град Волубилис / ЮНЕСКО /, сгушен в  

подножието на планината Зерхун и заобиколен от маслинови горички. Ще видим какъв е 

бил животът на богатите римляни, обитавали Волубилис сред грижливо съхранените 

руини на жилища с цветни и изящни мозайки, базиликата, термите, арката на 

Калакала, Капитолийския храм, запазени и до днес на мястото, на което са открити. 

 

 Отпътуване към приказния Мекнес/ ЮНЕСКО /, създаден от султан Мулай  

Исмаил и наричан Мароканския Версай. Там се намира най-голямата порта в Мароко 

и Северна Африка създадена по времето на Мулай Исмаил - Баб Мансур. Площада Ел 

Хедим, където ще срещнем разказвачи на приказки, лечители, търговци, акробати, 

танцьори, които създават атмосферата на този загадъчен и интересен за всички нас свят, 

пълен с мистерии. 

 

Връщане във Фес. Вечеря. Свободно време. Нощувка.  

 

ДЕН-7 

Фес – Шафшауен-Танжер / от Фес до Шефшауен- около 214 км 03:35 часа; от 

Шефшауен до Танжер около 113 км- 02:13 часа 
 

Закуска. Освобождаване на хотела. 

 Отпътуване за Шафшауен- синият град на Мароко. Казват, че не си заслужава да  

отидеш в Мароко, ако не видиш Шефшауен. Градчето е сгушено в склоновете 

на планинската верига Риф. По-интересно е, че вскичко наоколо е синьо. Облечете нещо 

подходящо, за да изпъквате на приказния фон. 

 

 Отпътуване за Танжер. Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

ДЕН-8 

Танжер - София 
Закуска. Освобождаване на хотела. 

 Панорамна обиколка на Танжер- Наричан Тингис в миналото, градът е играл  

важна историческа роля в обединението на днешно Мароко. Обзорна обиколка на града с 

автобус. Преминаване покрай крепостните стени на медината и крайбрежния булеврад, 

възможност за снимки на панорамната площадка, от която се разкрива невероятна гледка- 

гледка към два свята. 

 

Свободно време. 

 

Трансфер до летището за директен чартърен полет в направление Танжер - София. 



Продължителност на трансфер – около 30 минути. 

 

 

 

 

ПРОГРАМА с кацане в Танжер 

16.04 / 30.04 / 01.10 / 15.10 

 

ДЕН-1 

Танжер 
Среща на Летище София за директен чартърен полет до Мароко. 

Кацане на летището в Танжер. Продължителност на трансфер – около 30 минути. 

Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

 

ДЕН-2 

Танжер – Шафшауен – Фес / от Танжер до Шефшауен - около 113 км- 02:13 часа ; от 

Шефшауен до Фес - около 214 км 03:35 часа  
Закуска. Освобождаване на хотела. 

 

 Панорамна обиколка на Танжер- Наричан Тингис в миналото, градът е играл 

важна историческа роля в обединението на днешно Мароко. 

Обзорна обиколка на града с автобус. Преминаване покрай крепостните стени на 

медината и крайбрежния булеврад, възможност за снимки на панорамната площадка, от 

която се разкрива невероятна гледка- гледка към два свята. 

 

 Отпътуване за Шафшауен- синият град на Мароко. Казват, че не си заслужава да  

отидеш в Мароко, ако не видиш Шефшауен. Градчето е сгушено в склоновете 

на планинската верига Риф. По-интересно е, че вскичко наоколо е синьо. Облечете нещо 

подходящо за да изпъквате на приказния фон. 

 

 Отпътуване за Фес. Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

 

ДЕН-3 

Фес – Волубилис – Мекнес – Фес / от Фес до Волубилис- около 95.70 км 01:25 часа ; от 

Волубилис до Мекнес- около 32.1 км- 00:43 часа 
Закуска.  

 Разглеждане на очарователния  Фес – музей на открито, покана за откривателите  

и най-стария от четирите имперски града. С повече от 12 века история, медина от 9500 

улици, оградени от древни крепостни стени, която е част от световното културно 

наследство на ЮНЕСКО. Най-стария религиозен университет се намира тук. Град Фес е 

известен с мноогобразието си и добре запазените си занаятчийски квартали. Mинаване 

покрай фонтана Nejjarine, който се намира в традиционния дърводелски квартал, където 

ароматът на кедровото дърво се носи из въздуха.  

 



 Отпътуване за древноримския град Волубилис /ЮНЕСКО/, сгушен в  

подножието на планината Зерхун и заобиколен от  маслинови горички. Ще видим какъв е 

бил животът на богатите римляни, обитавали Волубилис сред грижливо съхранените 

руини на жилища с цветни и изящни мозайки, базиликата, термите, арката на 

Калакала, Капитолийския храм, запазени и до днес на мястото, на което са открити. 

 

 Отпътуване към приказния Мекнес/ЮНЕСКО/, създаден от султан Мулай  

Исмаил и наричан Мароканския Версай. Там се намира най-голямата порта в Мароко 

и Северна Африка създадена по времето на Мулай Исмаил - Баб Мансур. Площада Ел 

Хедим, където ще срещнем разказвачи на приказки, лечители, търговци, акробати, 

танцьори, които създават атмосферата на този загадъчен и интересен за всички нас свят, 

пълен с мистерии. 

 

Връщане във Фес. Вечеря. Свободно време. Нощувка.  

 

 

ДЕН-4 

Фес – Рабат – Казабланка / Фес до Рабат- около 207 км- 02:13 часа;  от Рабат до 

Казабланка- около 86.9 км 01:03 часа ;   
 

Закуска. Освобождаване на хотела. 

 

 Отпътуване за Рабат. След пристигане в Рабат, панорамна обиколка на града,  

включваща: Кулата Хасан, незавършеното минаре, което наблюдава отвисоко града от 

повече от 800 години и мавзолеят на мароканския султан, по-късно крал Мохамед V - 

изяществото на арабско- африканското изкуство, изразено чрез оникс, мрамор и фина 

дърворезба Кралския дворец – разглеждане отвън.  

 Късния следобяд отпътуване за Казабланка. Настаняване в хотела. Вечеря. 

Нощувка. 

 

 

ДЕН-5 

Казабланка – Маракеш / около 244 км 02:43 часа 
Закуска. Освобождаване на хотела. 

 Разглеждане на Казабланка- туптящото сърце на Мароко. Ще имаме възможност   

да се насладим на очарованието на тази космополитна крайбрежна столица, разходка по 

Булевард де ла Корниш, на брега на Атлантическият океан, посещение на величествената 

джамия на Hassan II, преминаване с автобу през луксозния квартал Анфа. Посещение на 

площада на Обединените нации и най-големия парк „Арабска лига“ със своите 

палмови дървета.  

 

Следобяд отпътуване за Маракеш. Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

ДЕН-6 

Маракеш 
Закуска. Обзорен тур на Маракеш включващ: джамията Кутубия - отвън, най- голямата 



джамия в Мароко. Посещение на площад „Джема Ел Фна“, където шоуто никога не спира 

–  хора, гълтащи огън, разказвачи на приказки, дресьори на маймуни, змиеукротители и 

всякакъв вид артисти. 

 

Възможност за допълнителни екскурзии: 

 Посещение на 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. 

 

ДЕН-7 

Маракеш  
Закуска. Свободно време или допълнителни екскурзии по желание: 

 Допълнителна екскурзия до Ессауира. Един красив град с невероятна 

архитектура, който съчетава в себе си стилове от много цивилизации. / около 191 км 

02:39 часа . 
Посетителите остават очаровани от оживеното пристанище на града, Медината 

(ЮНЕСКО) с нейните улици, обградени от бели къщички и заразно – сладкия начин на 

живот. 

или 

 Допълнителна екскурзия до Водопадите Узуд - около 157 км 02:36 часа Едно от 

природните чудеса на 

Мароко 

или 

Допълнителна екскурзия до долината Урика - да надникнем в света на берберите. / 

около 40.4 км 00:48 часа 

Вечеря. Възможност за Мароканска вечер „Фантазия“ с шоу програма 

Нощувка. 

 

ДЕН-8  

Маракеш – София 
Закуска. Свободно време до обяд или възможност за допълнителна екскурзия: 

 

 Камилски керван - където ще яздим камила, наричана „Кораба на пустинята“ в 

местност Palmeraie предрешени като бербери. Хилядолетната легенда разказва, че когато 

Султан Мехмед Бен Тачефин минал с армията си към Фес, гората била съвсем малка, но 

стъпките на конницата оставила дупки по земята, от където започнали да изникват нови и 

нови палми. 

 

Трансфер до летището за директен чартърен полет в направление Маракеш- София. 

Продължителност на трансфер  - около 20 минути. 

 

 

 



 

ХОТЕЛИ 
 

Hotel Wassim  4*, Маракеш 
 http://www.hotelwassimfes.com/fr/ 

Местоположение 

Hotel Wassim 4* се намира в центъра на новия град Фес и в близост до летище Fez Saiss и 

Royal Golf. 4-звездният комплекс е с прекрасно местоположение за отдих и релакс. 

 

Хотел 

Хотел Wassim е 10-етажен. Хотелът разполага със Спа и Уелнес център и солариум. 

 

Стаи 

Хотелът разполага с добре обзаведени 104 стаи с балкони /включително апартамент за 

младоженци/и паркинг за 30 автомобила, Има стаи за непушачи и стаи за хора с 

двигателни увреждания. Те са снабдени с различни допълнителни удобства за своите гости 

с цел да бъде осигурено удобство и комфорт по време на престоя им. 

Всички стаи разполагат с: 

 климатик; 

 сейф; 

 минибар /срещу заплащане/; 

 сателитна телевизия. 

 

Осигурен е безжичен интернет в общите пространства на хотела, позволяващ на 

почиващите  връзка с глобалната мрежа. Хотелът разполага с бизнес център, конферентна 

зала и магазин за сувенири и подаръци. 

Ресторанти и барове 

Хотелът има външна тераса на приземния си етаж с достъп до английския бар и снек-бара. 

Също така може да посетите международния ресторант и нощния клуб. 

 

 

 

Hotel Farah Marrakech 4*, Маракеш 

https://hotelgoldentulipfarahmarrakech.com-morocco.com/ 

 

Местоположение 

Хотел Farah Marrakech 4* се намира в жилищен район на Маракеш, на 10 минути пеша от 

Медината. 4-звездният комплекс е с прекрасно местоположение за отдих и релакс. 

 

Хотел 

Хотелът разполага с открит плувен басейн и спа център. 

 

Стаи 

Хотел Farah Marrakech 4* разполага с 242 стаи, апартаменти и бунгала. Бунгалата са с 

достъп до градините и открития басейн и са предназначени за настаняване на 4 ма гости. 

Има стаи и за непушачи. Снабдени са с различни допълнителни удобства за своите гости, с 



цел да бъде осигурено удобство и комфорт по време на престоя им. 

 

Всички стаи разполагат с: 

 климатик; 

 сейф; 

 телефон; 

 минибар /срещу заплащане/; 

 сателитна телевизия. 

 

Осигурен е безжичен интернет в общите пространства на хотела, позволяващ на 

почиващите  връзка с глобалната мрежа. Хотелът разполага с бизнес център, конферентна 

зала с капацитет 150 души и магазин за сувенири и подаръци. Срещу допълнително 

заплащане се организира летищен трансфер. При заявка могат да се организират обиколки 

и екскурзии. 

 

Ресторанти и барове 

Предлага се избор от различни заведения за хранене. 

 Опитайте вкусовете от различни кулинарии от целия свят или релаксирайте с 

напитка в ресторантите и баровете на хотела: 

 Lorenzo е ресторант, в който се сервират специалитети от италианската и 

средиземноморска кухня сред уютна атмосфера; 

 Snack Bar е бар около басейна, предлагащ леки закуски и напитки; 

 Jazz Bar е пиано бар предназначен за отдих и отмора, където се предлагат 

безалкохолни напитки и екзотични коктейли; 

 Ferdaous е ориенталски ресторант, предлагащ мароканска кухня и специалитети; 

 Four Seasons е ресторант, в който се сервира международна кухня от 6.30 до 22.30 

часа. 

 

 

Suisse hotel 4*, Казабланка 
http://hotelsuisse.ma/?lang1=en 

 

Местоположение:  

Хотел Suisse  4* в Казабланка е с перфектното разположение: само на 10 минути от 

забележителностите, които трябва непременно да бъдат видяни в Казабланка, а именно 

Джамията Хасан II. В близост до Morocco Mall. Само на 10 минути от гарата и на няколко 

минути от медината. 

 

Хотелът:   
Наскоро реновиран, Suisse хотел е идеалното място да релаксирате. Хотелът разполага с 12 

суита и 181 стаи с квадратура от 32 m2, оборудвани с: 

 Удобно легло; 

 Голяма мраморна баня; 

 Тераса в по-голяма част от стаите. 

 

В хотела: 



 Плувен басейн на вторият етаж; 

 Няколко ресторанта между които и снек бар край басейна; 

 Семинарни зали. 

 

Ресторанти:  

Хотелът разполага с няколко ресторанта с богат избор от  храни и напитки 

 Anfa - основен ресторант с модерна обстановка, където на блок маса се сервират 

закуска и вечеря; 

 Catania - Италиянски ресторант, който ще Ви съблазни със своята изключителна 

обстановка. Предлага богат избор от ястия и специалитети, базирани на  

автентичността, качеството и свежестта на продуктите; 

 Verriere - пиано бар предлагащ богат избор от напитки и коктейли поднесени на 

музикален фон; 

 Patio - за Вашите бизнес обяди , коктейлни вечери, банкети и гала вечери. 

 

 

 

 

Golden Tulip Thaght 4*, Фес 
https://www.goldentulip.com/en-us/hotels-morocco 

 

Местоположение 

Посетете Мароко и ще откриете ярката красота и и приветлива култура. Разхождайки се из 

медината ще откриете различни вкусове, ше може да опитате ментов чай, сладки и още 

много други малки изкушения. 

Веригата  Golden Tulip предлага 3*, 4* и 5* хотели в над 50 страни. Всеки от тях 

комбинира удоволствието от престоя с гостоприемството с приятна атмосфера. Варияция 

от услуги, оборудвани конферентни зали, ресторанти, СПА центрове 

 

Хотелът:  
Golden Tulip Thaght , Фес се намира в района на Фес- Булмане. Медината на Фес е на 

около 2 км от хотела. Гарата е само на около 1 км. 

Стаите са оборудвани с: 

 Телевизор със сателитни канали; 

 Баня с вана или душ кабина и сешоар; 

 

В хотела 

 Външен басейн; 

 Тераса; 

 Wi-Fi  в общите части на хотела; 

 Магазини; 

 Ресторант. 

 

 

Menzeh Zalagh Fez 4*, Фес 
http://menzeh-fes.com/fr/ 



Местоположение 

Хотел Menzeh Fes 4* се намира в центъра на град Фес, с отлично местоположение за отдих 

и релакс, с просторни стаи с изглед към Стария град. Хотелът се намира на 10 км от 

летище Fès-Saiss и на 7 минути с кола от Ботаническата градина. 

 

Хотел 

Хотелът разполага с открит плувен басейн заобиколен от веранда (до там се стига през 

специален подлез). 

 

Стаи 

Хотел Menzeh Fes 4* разполага с 366 стаи /единични, двойни, тройни и апартамент за 

младоженци/. Има стаи за непушачи и за хора с двигателни увреждания. 

 

Всички стаи разполагат с: 

 климатик; 

 сешоар; 

 сейф; 

 телефон; 

 DVD плейър; 

 минибар /срещу заплащане/; 

 сателитна телевизия. 

 

Осигурен е безжичен интернет в общите пространства на хотела, позволяващ на 

почиващите  връзка с глобалната мрежа. Хотелът разполага с бизнес център, конферентна 

зала и магазин за сувенири и подаръци. Срещу допълнително заплащане се организира 

летищен трансфер. Хотелът предлага и безплатен паркинг за своите клиенти. 

 

Ресторанти и барове 

Предлага се избор от различни заведения за хранене. 

Опитайте вкусовете от различни кулинарии  или релаксирайте с напитка в ресторантите и 

баровете на хотела: 

 Марокански ресторант на петия етаж, в който се сервират специалитети от 

мароканската кухня с капацитет 650 места; 

 Нощен клуб; 

 Винотека на мецанин етажа. 

 

 

 

 

HOTEL Ramada Encore 4* , Танжер 

http://www.ramadaencoretanger.com/ 

 

Местоположение 
Стилният и елегантен хотел Ramada Encore 4 * e разположен в нов квартал на Танжер, в 

близост до бизнес сгради и атракционни за отмора. Само на 150 метра от брега и на 10 

минути с кола от Медината. 



 

Удобства на хотела 
Лаунч бар; 

Дискотека- бар; 

Външен басейн; 

Зала за събития. 

 

Стаите 
Стилно обзаведените стаи с преобладаващи светли цветове и дървен под, предразполагат 

за една приятна атмосфера и са оборудвани с: 

 Сателитна телевизия; 

 Телефон; 

 Сешоар при поискване от рецепция; 

 Собствена баня и тоалетна; 

 Климатик; 

 Wi-Fi. 

 

 

 

Условия за потвърждаване и анулиране: 
 20 дни преди обявените дати на тръгване съответната програма ще бъде 

потвърдена, ако има събран минимум или анулирана, ако такъв липсва. 

 Ако програмата бъде потвърдена, то в рамките на 24 часа Вашите клиенти трябва 

да препотвърдят ангажимента си и да заплатят 100% от стойността на почивката 

 При положителен PCR тест 14 дни преди датата на отпътуване 100% от сумата 

заплатена се възстановява до 14 дни след датата на пътуване. 

 При налагане на задължителна карантина при пристигане в дестинацията, сумите 

заплатени се възстановяват в пълен размер до 14 дни след датата на пътуване 

 

 

 

Важно 

 Ваучерите издадени от туроператор АБАКС за неосъществени пътувания поради 

обявената пандемия от COVID-19, са валидни за ползване за пътуване в интервала 

13.03.2021 - 30.11.2022; 

 Клиентите, които полват ваучер на ТО „Абакс“ резервират без депозит, а ваучера се 

ползва като финално плащане по резервация; 

 Минимален брой туристи: 155 души за всеки полет. неосъществен минимален брой 

туристи туроператорът е длъжен да уведоми 20 дни преди започването на 

изпълнението на туристическия пакет; 

 Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност; 

 Българските граждани, пътуващи за Мароко, е необходимо да притежават  

международен паспорт, валиден минимум 6 месеца след датата на влизане в 

страната. За деца под 18 г., които не пътуват с двамата родители–нотариално 

заверена декларация от тях (оригинал и ксерокопие);  

 Няма специални медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването; 



 Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми на туристи, на които им 

се отказва достъп до Мароко поради: забрана за напускане на страната, невалидни 

/забравени/ документи или други независещи от туроператора причини; 

 Туроператорът си запазва правото да прави промени по поредността на програмата 

и полетното разписание; 

 В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и други 

допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна степен преди 

сключването на договора и може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия 

като напр. туристически такси, градски такси, такси за кацане или такси за 

отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, цената на 

входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, 

използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в 

автобусите или самолетите и др.; 

 Туроператор АБАКС е със сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ 

чрез застрахователен договор № 03700100002922 при ЗД ЕВРОИНС АД. 

 

Туроператор АБАКС, удостоверение за регистрация РКК-01-6102 (издаден на 

04.06.2009 г.), ЕИК 160035715, адрес на управление гр. Пловдив, ул Райко Даскалов 

53, ет.2 офис 25 , телефон: 02 490 2949, email: info@abax.bg 
 

 


