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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

PRIVATE AGADIR TOUR

ΜΑΡΟΚΙΝΗ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Έναρξη: 07:00
Διάρκεια: 10 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά & Γερμανικά

Το Αγκαντίρ είναι μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες 
πόλεις του Μαρόκου ξαναχτίστηκε από το μηδέν μετά από 
έναν σοβαρό σεισμό το 1960. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
ημέρας θα ανακαλύψετε την αρχαία Kasbah για να πάρετε 
μια υπέροχη θέα της πόλης για να δείτε την αλιευτική 
δραστηριότητα σε ένα από τa πιο διάσημa λιμάνι στον 
κόσμο. Αυτή η πόλη έγινε πλέον τόπος συνάντησης των 
παραδόσεων των Βερβερίνων και των Αραβικών χωρών για 
να δώσει στους επισκέπτες καλές γνώσεις για τον μαροκινό 
πολιτισμό

Ιατρικοί περιορισμοί: Η εκδρομή αυτή δεν είναι κατάλληλη για 
αναπηρικές καρέκλες και άτομα με δυσκολίες στο βάδισμα.

Σημειώσεις: Συνιστούμε να φέρνετε: Άνετα παπούτσια, νερό, 
καπέλο, προστασία από τον ήλιο, φωτογραφική μηχανή και 
χρήματα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

QUARZAZATE & CINEMA PRIVATE TOUR

ΠΟΛΗ ΤΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
& ΣΚΗΝΙΚΟ 
ΤΑΙΝΙΩΝ

Έναρξη: 07:00
Διάρκεια: 13 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Ouarzazate, η πόλη των χρωμάτων, η Kasbahs και η 
παράδοση είναι επίσης δημοφιλής τοποθεσία για ταινίες 
ειδικά που απαιτούν την έρημο. Σε αυτή την εκδρομή θα 
ανακαλύψετε τα θαύματα αυτής της πόλης. Διασταυρώστε 
το πέρασμα του τσιτσινΤίτκα όπου τα χρώματα απο τη 
θέα αλλάζουν σε κάθε στροφή, περνούν πίσω από τις 
διακοσμήσεις του κινηματογράφου για να καταλάβουν πώς 
είναι στη κυριολεξία οι ταινίες, με την επίσκεψη στο τεράστιο 
στούντιο που συγκαλεί περίπου 30000 μεγάλα κομμάτια της 
ερήμου, θα έχετε τη δυνατότητα να πάρετε μια γεύση από 
μερικούς ταινίες όπως η Laurence of Arabia, Star Wars 
και οι μονομάχοι που έχουν γυριστεί εδώ, επισκέπτονται το 
μουσείο κινηματογράφου και το Kasbah της Pacha Ga-
loui, θαυμάζουν την πανοραμική θέα του Ait ben Haddou 
σε μια καλά διατηρημένη τοποθεσία από την παγκόσμια 
κληρονομιά του Unisco.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα 
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

DISCOVER MARRAKECH

ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΜΑΡΑΚΕΣ

Έναρξη: 08:25
Διάρκεια: 9.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Ανακαλύψτε την ιστορική και καλλιτεχνική κληρονομιά του 
Μαρακές σε αυτή τη συναρπαστική περιήγηση. Η πρώτη 
στάση είναι ο πιο διάσημος μιναρές στην πόλη - το Τζαμί 
Koutoubia, το οποίο υψώνεται πάνω από τα υπόλοιπα. 
Από εδώ, θα φτάσουμε σε ένα από τα παλαιότερα σπίτια 
(Kasbah) για να επισκεφτούμε τους τάφους του Saadian, 
οι οποίοι χρονολογούνται από την εποχή του Σουλτάνου 
Αχμάντ Αλ Μανσούρ, αλλά ανακαλύφθηκαν μόλις πριν 
από περίπου δέκα χρόνια. Η περιήγηση συνεχίζεται στο 
πολύχρωμο Riad Zitoun El Kedim και μια βόλτα στην παλιά 
εβραϊκή συνοικία Mellah για να θαυμάσετε το παλάτι Bahia 
- ένα αριστούργημα της μαροκινή αρχιτεκτονικής. Δείτε όλες 
τις λεπτομέρειες και τους κήπους αυτού του μεγαλοπρεπούς 
κτιρίου πριν επισκεφθείτε το Μουσείο Τeσκιίνγκ για να 
περιηγηθείτε σε μια υπέροχη ιδιωτική συλλογή χειροτεχνιών 
και διακοσμητικών τεχνών από το νότο του Μαρόκου.
Μετά το γεύμα σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο κοντά στο 
Jemaa el-Fnaa, θα επισκεφθείτε ένα άλλο μνημείο και θα 
χάσετε τον εαυτό σας στα σουκ με τον οδηγό σας στο 
λαβύρινθο των καταστημάτων και εδώ θα βρείτε ντόπια 
προϊόντα και τοπικά χειροτεχνήματα από ξύλο, ασήμι και 
δέρμα καθώς και καφτάν, παντόφλες, μπαχαρικά και πολλά 
άλλα.

Σημείο συνάντησης: Ensemble Artisanal Kenzi Farah Hotel

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο το σημείο συνάντησης και αντίστροφα
- Γεύμα
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα 
- ΦιλοδωρήματαPL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

ESSAOUIRA - THE JEWEL OF THE ATLANTIC

ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ 
ΤΟΥ 
ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Έναρξη: 07:00
Διάρκεια: 12 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Επισκεφθείτε την όμορφη ακτή του Μαρόκου για το Essaouira 
και ανακαλύψτε γιατί “το κόσμημα του Ατλαντικού” έχει 
προσελκύσει επισκέπτες από όλες τις γωνιές του πλανήτη. 
Ένα θορυβώδες και δημοφιλές εμπορικό λιμάνι εδώ και 
αιώνες, η Essaouria ανακοινώθηκε πραγματικά στον δυτικό 
κόσμο όταν ο Orson Welles επέλεξε να κινηματογραφήσει 
το Othello στα δρομάκια της πόλης το 1949. Εξερευνήστε το 
αλιευτικό λιμάνι, το Medina, το καλλιτεχνικό συγκρότημα και 
τις υπαίθριες αγορές που πωλούν τα πάντα, από φρέσκο   
ψάρι μέχρι τοπική χειροτεχνία. Προστατευμένα από πολλά 
μικρά νησιά από τις ακτές του Μαρόκου, τα νερά γύρω 
από το Essaouira παρέχουν ιδανικές συνθήκες αλιείας 
που αποτελεί βασικό κομμάτι της κουλτούρας της πόλης. 
Περιπλανηθείτε στους γοητευτικούς δρόμους του αλιευτικού 
λιμανιού της και σταματήστε στη αγορά ψαριών όπου 
οι ντόπιοι ψαράδες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να 
πουλήσουν τα αλιεύματα. Κάντε μια βόλτα κατά μήκος της 
παραλίας και θαυμάστε τις σειρές των γαλάζιων και λευκών 
παραθαλάσσιων εξοχικών κατοικιών που βρίσκονται στα 
παράλια.
Βυθιστείτε στα στενά δρομάκια της Medina του Essaouira, 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 
Κυνηγιήστε μια καλή συμφωνία στο παζάρι και θυμηθείτε ότι 
η ανταλλαγή και η διαπραγμάτευση είναι ένας τρόπος ζωής 
εδώ στο λιμάνι που κάποτε χρησίμευσε ως βασική εμπορική 
διαδρομή προς το Μαρακές.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

FLAVOURS OF MARRAKECH TOUR - PRIVATE 
TOUR

ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 

Έναρξη: 17:00
Διάρκεια: 6 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά & Γερμανικά

Πάρτε τα αξιοθέατα, τους ήχους, τις μυρωδιές και κυρίως 
τις γεύσεις αυτής της πόλης καθώς περιηγείστε στην παλιά 
εβραϊκή συνοικία Mellah και μέσα από την Medina στην 
μαγευτική πλατεία Djemaa El Fna. Κατά μήκος του δρόμου 
θα δοκιμάσετε τα πολλά μπαχαρικά και τα συστατικά 
που δίνουν στη μαροκινή κουζίνα τη θρυλική της θέση, 
μαθαίνοντας πώς συνδυάζεται η κάθε γεύση για να παράγει 
τις εξαιρετικές γεύσεις μερικών από τα πιο γνωστά πιάτα 
της χώρας, πριν τελειώσετε τη νύχτα με ένα νόστιμο δείπνο 
σε ένα παραδοσιακό μαροκινό εστιατόριο. Η περιήγηση 
ξεκινάει από την Μελλάχ, την παλιά εβραϊκή συνοικία του 
Μαρακές που είναι διάσημη για τις υπαίθριες αγορές της 
που πωλούν περισσότερα μπαχαρικά από ό, τι μπορείτε να 
φανταστείτε. Ξυπνήστε τις γεύσεις σας και αναπνεύστε τα 
αρώματα, προτού επισκεφτείτε την όμορφη πλατεία Ferblan-
tiers που είναι γεμάτη με φοινικόδεντρα. Από εδώ μπορείτε 
να περάσετε μέσα από την απέραντη Medina του Μαρακές, 
δοκιμάζοντας τοπικές σπεσιαλιτέ. 
Μεταφερόμαστε στη διάσημη πλατεία Djemaa El Fna! 
Εκμεταλλευθείτε την ευκαιρία να βγάλετε μερικές απίστευτες 
φωτογραφίες μπροστά από το θέατρο, τα εστιατόρια 
και το τεράστιο πλήθος των ανθρώπων. Αυτή η γευστική 
εκδρομή θα ολοκληρωθεί με ένα υπέροχο γεύμα σε ένα 
τοπικό μαροκινό εστιατόριο. Σερβίροντας όλες τις τοπικές 
σπεσιαλιτέ, είναι ο ιδανικός τρόπος να γνωρίσετε πώς 
συνδυάζονται τα συστατικά του Μαρακές για ένα πλούσιο 
πιάτο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- ΦιλοδωρήματαPL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

ROMANTIC DINNER WITH HORSE & 
CARRIAGE RIDE

ΒΟΛΤΑ ΜΕ 
ΑΛΟΓΟ ΚΑΙ 
ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ 
ΔΕΙΠΝΟ  

Έναρξη: 19:30
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Φτάστε για ένα πλούσιο δείπνο σε ένα αυθεντικό τοπικό 
Ριάντ με παραδοσιακή ψυχαγωγία από καλλιτέχνες, 
έχοντας πρώτα κάνει τη διαδρομή σας στους δρόμους 
του Μαρακές σε ένα ιδιωτικό ταξίδι με άλογα και άμαξα. 
Αυτό είναι σίγουρα ένα αξέχαστο βράδυ που συνδυάζει 
την ηλεκτρική ατμόσφαιρα αυτής της όμορφης πόλης με 
την κομψότητα και την άψογη εξυπηρέτηση. Εσείς και ο 
σύντροφός σας θα απομακρυνθείτε από το ξενοδοχείο 
σας καβάλα σε ένα όμορφο άλογο και προχωρήστε μέσα 
από τους μαγευτικούς δρόμους του Μαρακές που μοιάζουν 
να είναι απο παραμύθι. Το Μαρακές είναι παγκοσμίως 
γνωστό για τα riads του, αυτές τις παλιές αυλές που έχουν 
μετατραπεί σε πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια, και αυτό 
δεν αποτελεί εξαίρεση. Θαυμάστε την υπέροχη αρχιτεκτονική 
και περιμένετε μόνο την καλύτερη εξυπηρέτηση καθώς 
αντιμετωπίζετε την ωραιότερη μαροκινή κουζίνα.
Ξεκινήστε με ένα κοκτέιλ κατά την άφιξη σας πριν 
προχωρήσετε σε μια μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακές 
τοπικές σαλάτες, κρέατα και τυριά. Στη συνέχεια, πιάτα με 
νόστιμο κοτόπουλο pastilla, κους-κους με χυμώδη αρνί και 
λαχανικά, πριν απολαύσετε κρέπες με μέλι και πορτοκάλι, 
μαροκινά αρτοσκευάσματα και τσάι με μέντα ή καφέ. Θα 
διασκεδάσετε με χορό της κοιλιάς και την παραδοσιακή 
μουσική Gnawa σε όλο το γεύμα σας.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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DINNER AND FANTASIA SHOW

ΔΕΙΠΝΟ KAI 
FANTASIA 
SHOW

Έναρξη: 20:00
Διάρκεια: 3,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά & Γερμανικά

Βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά του αρχαίου φοινικόδασου 
του Μαρακές, θα φιλοξενηθείτε υπό γιγάντιες σκηνές και 
θα καθίσετε σε ένα άνετο παραδοσιακό μαξιλάρι για να 
παρακολουθήσετε το θέαμα που πρόκειται να εξελιχθεί. 
Συμπεριλαμβάνοντας μια πραγματική γιορτή τοπικών 
σπεσιαλιτέ και παρουσιάζοντας παραστάσεις από ιππείς με 
άλογa έως χορευτές της κοιλιάς, αυτή η παράσταση είναι 
βέβαιο ότι θα σας αφήσει να ανακουφιστείτε με έκπληξη.
Ανακαλύψτε την πλούσια γαστρονομική κληρονομιά του 
Μαρόκο καθώς ξεκινά το βράδυ με σούπα, κουσκούς 
και διάφορα κρέατα, φρούτα και ζυμαρικά. Παράλληλα 
θαυμάστε το θέαμα μιας χορωδία κοριτσιών και αγοριών, 
που θα φορούν παραδοσιακά φορέματα και θα 
συνοδεύονται από ζωντανή μαροκινή μουσική.
Στη συνέχεια θα αναδυθεί η περίφημη Φαντασία, οι 
ακροβάτες στα αραβικά άλογα θα πυροδοτήσουν με 
έμφαση τα τουφέκια τους και θα επιδείξουν παραδοσιακές 
μορφές αραβικής μάχης. Σίγουρα θα δημιουργήσετε μια 
αξέχαστη ανάμνηση τόσο για τα παιδιά όσο και για εσάς.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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THE OUZOUD WATERFALLS - PRIVATE

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 
ΟΥΖΟΥΝΤ

Έναρξη: 07:00
Διάρκεια: 11 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Eκθαμβωθείτε απο την εκπληκτική δύναμη της φύσης, 
καθώς ο ποταμός El Abib πέφτει πάνω από 100 μέτρα σε 
ένα πράσινο λάκκο ασβεστόλιθου, σε φόντο θεαματικού 
κόκκινου ψαμμίτη. Όλη αυτή η δύναμη και το χρώμα βρίσκεται 
ανάμεσα σε ένα καταπράσινο δάσος, καθιστώντας τους 
καταρράκτες Ouzoud ένα πραγματικά αξέχαστο θέαμα για 
να δείτε. Μετά απο την επιβίβαση σας, θα μεταφερθείτε άνετα 
στο χώρο αυτού του φυσικού θαύματος. Πάρτε το δρόμο για 
το μικρό μονοπάτι, προστατευμένο από ελαιόδεντρα, μέχρι το 
βάθος του καταρράκτη. Κοιτάξτε με δέος το μέγεθος και τον 
όγκο του νερού που σας διασχίζει. Στη Βερβερική γλώσσα, 
το «Ouzoud» σημαίνει η πράξη της λείανσης των σιτηρών 
και στην κορυφή των πτώσεων υπάρχουν δώδεκα μικροί, 
παλιοί μύλοι που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι 
σήμερα. Φροντίστε να ετοιμάσετε τη φωτογραφική μηχανή 
σας, καθώς υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να τραβήξετε 
μερικές εκπληκτικές φωτογραφίες του καταρράκτη και της 
γύρω περιοχής.
Θα έχετε αρκετό ελεύθερο χρόνο σε αυτή την ξενάγηση 
για να εξερευνήσετε μόνοι σας και μάλιστα να έχετε την 
ευκαιρία να κάνετε φίλους με τις οικογένειες των πίθηκων 
των Βαρβάρων που κατοικούν στην περιοχή. Κανονικά δεν 
είναι πολύ ντροπαλοί, αλλά προσεγγίστε τους αργά και με 
άφθονο σεβασμό στους πρωταρχικούς ξαδέλφους μας.

Σημείο συνάντησης: Medina ή Kenzi Farah Hotel

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης και 
αντίστροφα
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- ΦιλοδωρήματαPL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

HORSE RIDE WITH LUNCH

ΙΠΠΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΓΕΥΜΑ 

Έναρξη: 10:00
Διάρκεια: 5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Εάν είστε ερασιτέχνης της ιππασίας, αυτή η εκδρομή έχει 
δημιουργηθεί ειδικά για εσάς. Απολαύστε μια υπέροχη βόλτα 
με το πανέμορφο και μεγάλο Αραβικό Άλογο. Ανακαλύψτε 
το τοπίο του φοινικόδεντρου του Μαρακές. Μια αξέχαστη 
συνάντηση με μια πολύ ευχάριστη ομάδα που θα είναι εκεί 
για εσάς κατά τη διάρκεια της εκδρομής.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

OURIKA VALLEY EXCURSION - PRIVATE

ΜΙΑ 
ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Έναρξη: 14:00
Διάρκεια: 3,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Ανακαλύψτε την άγρια   φυσική ομορφιά της κοιλάδας Ouri-
ka και εξερευνήστε τις γραφικές πόλεις που έχουν καταφέρει 
να φιλοξενηθούν σε αυτή την εκπληκτική περιήγηση. Το 
φαράγγι του Oued Ourika, γνωστό και ως κοιλάδα Ourika, 
συνδυάζει το εκπληκτικό φυσικό τοπίο με τον παραδοσιακό 
αγροτικό τρόπο ζωής και προσφέρει στους επισκέπτες μια 
εξαιρετική ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να μάθουν 
για τις τοπικές παραδόσεις του Μαρόκο. 

Αφού σας παραλάβει απευθείας από το ξενοδοχείο σας, 
θα οδηγηθείτε άνετα στο Oued Ourika, που βρίσκεται μόλις 
50χλμ. έξω από το Μαρακές. Θαυμάστε την εντυπωσιακή 
ύπαιθρο στο ταξίδι σας πριν ξεκινήσετε την αναρρίχηση 
στην πραγματικά εκπληκτική κοιλάδα μπροστά. Αναζητήστε 
τους ντόπιους που οδηγούν τα γαϊδουράκια κατά μήκος 
του δρόμου, καθώς κάνετε το δρόμο ανάμεσα στους 
γραφικούς αγροτικούς οικισμούς που κατοικούν στην 
περιοχή. Προχωρήστε στον ποταμό Oued Ourika σε μια 
από τις πολλές στάσεις σε αυτή την περιεκτική περιήγηση 
στην περιοχή, προτού επιστρέψετε στην κορυφή της 
κοιλάδας, όπου θα έχετε την ευκαιρία να τραβήξετε κάποιες 
πραγματικά εκπληκτικές φωτογραφίες.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

PL
UT
ON
 TR
AV
EL
 &
 TO
UR
S



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

ZAGORA PRIVATE TOUR - 2 DAYS

Η ΖΩΗ ΤΩΝ 
ΒΕΔΟΥΙΝΩΝ

Έναρξη: 07:00
Διάρκεια: 48 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Προσφέρετε στον εαυτό σας ένα μπιζουάκι σε μια σκηνή 
Bedouin στις πύλες της μαροκινής έρημο. Μια ειδική 
ανακάλυψη του υψηλού Atlas: Taddart χωριό και Kasbah 
Telouet, ένας κόσμος χρωμάτων για να αποκομίσετε τα 
οφέλη της μοναδικής ενέργειας.

Συνεχίστε αυτήν την περιπέτεια επισκεπτόμενος τον Ait Ben 
Haddou Kasbah. αυτό το “must-see” είναι μια ευκαιρία να 
μάθετε περισσότερα για την ιστορική οικογένεια Glaoui. 
Η εκδρομή γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα μέσω της 
διάσημης διαδρομής για να φτάσετε στο Ouarzaza-
te, φτάνοντας στην υπέροχη θέα της Draa Valley με το 
δροσιστικό Oasis στο Agdez Palm Groove.

Η δεύτερη μέρα αρχίζει νωρίς από μια μαγευτική ανατολή 
στους αμμόλοφους. Μετά το πρωινό, επίσκεψη στη περιοχή 
κεραμικής στο Tamgrout. Εξερευνήστε τα τοπία που κόβουν 
την ανάσα κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας και 
μοιραστείτε την αξέχαστη στιγμή με μια αρμόδια ομάδα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
- Εισητήρια εισόδων
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

OASIS & DESERT 4X4 2 DAYS - PRIVATE TOUR

ΕΡΗΜΟΣ & 
ΝΟΜΑΔΕΣ

Έναρξη: 07:00
Διάρκεια: 48 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά & Γερμανικά

Από τις κορυφές των βουνών μέχρι την άγονη έρημο 
σας προσκαλούμε να ερευνήσετε και να εξερευνήσετε 
έναν μαγικό κόσμο που καλύπτεται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα από νομάδες. Διασχίζοντας αρκετές κοιλάδες 
που επιβιβάζονται από τυπικά χωριά χτισμένα σε λάσπη 
που οδηγούν στη διάσημη μαροκινή ερημική περιοχή. Το 
πέρασμα Tizin-Ticheka αποτελεί ένα προφανές πρώτο βήμα, 
σε κάθε στροφή θα ανακαλύψετε ένα διαφορετικό χρώμα, 
μετά την Telouet, φτάνουμε στο Ksar Ait Ben Haddou, στον 
κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από 
το 1987, ένα καλό παράδειγμα αρχιτεκτονικής του Νότου, 
μόλις λίγα χιλιόμετρα από την πύλη της ερήμου.

Η πανοραμική θέα συνεχίζει στο δρόμο του χωριού Tazena-
khet, για να φτάσει στο Foum Zguid Oasis για μια από τις 
πιο σημαντικές στιγμές αυτής της περιοδείας: δείπνο και μια 
νύχτα κάτω από τα αστέρια. Η δεύτερη μέρα άρχισε νωρίς 
με τη μαγευτική Sunrise, μια μεγάλη ευκαιρία να πάρετε 
υπέροχες εικόνες, Breakbeat και καμήλες περιήγηση στην 
άμμο. Η ανακάλυψη συνεχίζεται με φαγιέγια, Ζαγορά, Δράα, 
Ουαρζαζάτε. Θα διατηρήσετε τις ανεξίτηλες αναμνήσεις 
εκείνων των ημερών στην έρημο του Μαρόκου.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
- Εισητήρια εισόδων
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ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΑΓΙΚΗ ΣΤΗ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ

ΣΤΟ ΜΑΡΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ | 
ΡΑΜΠΑΤ - ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ 
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

MARRAKECH PRIVATE SIGHTSEEING TOUR

ΣΤΟ ΜΑΡΑΚΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΣΑΜΠΛΑ-
ΝΚΑ

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 11 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά & Γερμανικά

Τοποθετημένο στη σκιά της κολοσσιαίας οροσειράς Atlas 
Mountain, το Μαρακές είναι μια μαγική πόλη με νοστιμότατα 
αρώματα μπαχαρικών, μάγους του δρόμου και καροτσάκια 
με φαγητό. Θα οδηγηθείτε στο τζαμί Koutoubia, για να 
κοιτάξετε τον μιναρέ του. Κορυφαίος σε ύψος περίπου 70 
μέτρων, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της 
Kόκκινης πόλης. Θα δείτε επίσης το όμορφο παλάτι Bahia. 
Θα υπάρχει μια στάση για το μεσημεριανό γεύμα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, πριν από την επίσκεψη των σουκών 
της πόλης.

Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τους πάγκους και 
να διαπραγματευτείτε τις τιμές, έτσι ώστε να μπορείτε 
να αγοράσετε λαμπερά χάλκινα, λεπτά κοσμήματα και 
χειροποίητα κέντηματα, θα έχετε αρκετό ελεύθερο χρόνο για 
να επισκεφθείτε τα αξιοθέατα και τους ήχους της πλατείας 
Jemaa el-Fna. ll. Και μην ξεχάσετε τη φωτογραφική μηχανή 
σας για να τραβήξετε φωτογραφίες από τα εξωτικά θαύματα 
που έχει να προσφέρει το Μαρακές - από τους μαγευτές 
φιδιών μέχρι τα κρυμμένα μικροσκοπικά σοκάκια.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα
- Εισητήρια εισόδων
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

CASABLANCA CITY TOUR

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 3,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Εξερευνήστε μια από τις σημαντικότερες πόλεις  του  
Μαρόκου, γνωστή ως το οικονομικό και επιχειρηματικό 
κέντρο και η μεγαλύτερη πόλη της χώρας! Αφήστε τον οδηγό 
μας να σας οδηγήσει γύρω από αυτή την όμορφη πόλη 
ενώ σας χαροποιεί με συναρπαστικά γεγονότα και ιστορίες!
Ξεκινήστε την περιήγησή σας στην καρδιά της Corniche Bou-
levard, αυτό το υπέροχο μέρος γεμάτο πισίνες, πολυτελή 
ξενοδοχεία και πολυτελή εστιατόρια! Νιώστε σαν αληθινός 
VIP! 
Στη συνέχεια πάμε στο υπέροχο Τζαμί του Χασάν ΙΙ, όπου 
μπορείτε να τραβήξετε μερικές πολύτιμες φωτογραφίες από 
αυτό το εκπληκτικό κτίριο. Πρόκειται για το 13ο μεγαλύτερο 
τζαμί στον κόσμο και ολοκληρώθηκε το 1993. Προσέξτε για 
το λέιζερ στην κορυφή που δείχνει προς το θρησκευτικό 
σημείο της Μέκκας. Θαυμάστε την όμορφη αρχιτεκτονική 
και τις συναρπαστικές κολώνες και καμάρες. Αυτό το κτίριο 
είναι μια πραγματική αναπαράσταση των επιρροών της 
τέχνης και του σχεδιασμού από τον μαροκινό και αραβικό 
πολιτισμό. Οδηγούμε στη λεωφόρο “Forces Armées Roy-
ales”, τη λεωφόρο d’Anfa και την κατοικημένη περιοχή της 
Anfa. Παρατηρήσετε τους ουρανοξύστες και τα εκπληκτικά 
αραβικά κτίρια με μια νέα μητροπολιτική ατμόσφαιρα.
Η περιήγησή μας οδηγεί στη συνέχεια στο “le Quartier 
des Habous”, τη ζωντανή ζωή και την ψυχή της πλατείας 
Καζαμπλάνκα και Μοχάμεντ.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

IMPERIAL RABAT - PRIVATE HALF DAY TOUR

ΡΑΜΠΑΤ  
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟ-
ΡΙΚΗ ΠΟΛΗ

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 5.40 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά & Γερμανικά

Το Ραμπάτ, αυτή η αυτοκρατορική πόλη και διοικητική 
πρωτεύουσα του Μαρόκου βρίσκεται μόνο στα 60 μίλια 
βόρεια της Καζαμπλάνκα. Θα συναντήσετε τον τοπικό 
σας οδηγό με την άφιξή σας και σίγουρα θα σας κάνει 
να ανακαλύψετε τις διάφορες όψεις αυτής της βασιλικής 
πόλης: ο πρώτος χώρος είναι το βασιλικό παλάτι (από 
εξωτερική επίσκεψη), που χτίστηκε το δεύτερο μισό του 18ου 
αιώνα από τον Σουλτάνο   Μοχάμεντ Μπεν Αμπντουλάχ, 
σταματήστε για μια επισκόπηση του φρουρίου Chellah 
με τους ψηλούς τοίχους του. Θα επισκεφθείτε επίσης το 
διάσημο Μαυσωλείο του Μοχάμεντ V (που θεωρείται το 
όγδοο θαύμα του κόσμου). Θα σταματήσουμε την επίσκεψη 
με τους Ανδαλουσιανούς Κήπους του Kasbah του Oudayas 
που χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο εισόδου 
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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ΑΓΚΑΝΤΙΡ
Η ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΗ ΠΟΛΗ

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΚΑΝΤΙΡ | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΚΑΜΗΛΕΣ 
| ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΣ | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ | 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΡΟΚΙΝΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΣΟΟΥ | 

TRAVEL & TOURS
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

DISCOVERY OF AGADIR

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΤΟΥ 
ΑΓΚΑΝΤΙΡ

Έναρξη: 10:00
Διάρκεια: 2 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή η περιήγηση στα πιο σημαντικλα σημεία του Αγκαντίρ 
θα δώσει έδρανα στο χρόνο. Απολαύστε την ιστορία 
των τοπικών Βερμπάρδων στο Μουσείο του Αγκαντίρ. 
Απορροφήστε τη θέα από το sandcastle όπως τα ερείπια 
του Kasbah του Agadir και, στη συνέχεια, κατεβείτε στην 
πόλη για μια περιήγηση σταματώντας στα καλύτερα και 
ωραιότερα. Περπατήστε αργά στην αγορά, όπου μπορείτε 
να παζαρεύεστε με τους ιδιοκτήτες σουκών, να πιείτε το τσάι 
μέντας και να αναπνέετε το ζεστό άρωμα των εξωτικών 
μπαχαρικών. Τελειώστε την ημέρα με ενα Μαροκινό 
αρωματικό μεσημεριανό γεύμα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

SOUSS-MASSA NATIONAL PARK CAMEL 
TREK

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΜΕ 
ΚΑΜΗΛΕΣ

Έναρξη: 11:00
Διάρκεια: 2,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Περπατήστε στο Εθνικό Πάρκο Souss Massa με τους ήπιους 
γίγαντες της ερήμου. Οι καμήλες θα σας οδηγήσουν στην 
ύπαιθρο σε ένα ταξίδι που θα σας οδηγήσει πίσω στο χρόνο 
και θα σας κάνει να αισθανθείτε σαν βασιλιάς της Αραβίας 
που οδηγεί σε όλη τη γη.

Το ταξίδι μας οδηγεί σε παραδοσιακά τοπικά χωριά 
καθώς και στο εθνικό πάρκο λίγο έξω από το Αγκαντίρ. 
Διάσημοι για την άφθονη ζωή των πτηνών, εδώ μπορείτε 
να εντοπίσετε και ροζ φλαμίνγκο ροζ, αν είστε τυχεροί. Στη 
συνέχεια, κατευθυνόμαστε πίσω στο ράντσο όπου μπορείτε 
να ντυθείτε σε μια παραδοσιακή φορεσιά Βερολίνου για μια 
περίεργη σουβενίρ φωτογραφία. Αληθινή στη μαροκινή 
φιλοξενία, τελειώνουμε την ξενάγηση με ένα γλυκό τσάι και 
μερικά γλυκίσματα με χείλη.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

CATAMARAN IN AGADIR

ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ 
ΜΠΛΕ 
ΩΚΕΑΝΟΣ

Έναρξη: 10:00
Διάρκεια: 2 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Το Agadir είναι πολύ γνωστό για τις πιο όμορφες ακτές.

Αυτή η εκδρομή είναι μια ευκαιρία να ξεφύγετε από την πόλη 
και να χαλαρώσετε σε αυτό το καταπληκτικό καταμαράν. 
Κατά μήκος της διαδρομής, το μπλε χρώμα του Ατλαντικού 
Ωκεανού σε διάφορες αποχρώσεις, μια επαγγελματική 
ομάδα θα σας προτείνει μια άνετη, ασφαλή και δροσιστική 
βουτιά. 10: 00h Αναχώρηση από την άφιξη του ξενοδοχείου 
στη Μαρίνα Μετά την απόσυρση, το ακρωτήριο στη Δύση 
επιστρέφει στη συνέχεια προς το παλάτι, την πλοήγηση 
Δυνατότητα να κάνετε λουτρό σε περίπου 300μ. Από την 
παραλία και 10μ.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

ATV ADVENTURE IN AGADIR

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΕΚΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΥ

Έναρξη: 08:15
Διάρκεια: 3,40 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Ανεβείτε στη μηχανή και ξεκινήστε!!! Τρυπήστε το δρόμο μέσα 
από τα τοπία Morrocan σε μια συναρπαστική περιπέτεια 
με τετράτροχες. Ξεκινήστε κατά μήκος των διαδρομών, 
αφήνοντας πίσω σας μόνο σκόνη και αισθανθείτε τον 
ενθουσιασμό του αγωνιστικού τετρακίνητου.
Ανακαλύψτε τη διασκέδαση της οδήγησης σε μια μισής 
ημέρας περιήγηση κατά μήκος μονοπατιών και  μέσω 
παραδοσιακών χωριών Berber. Δείτε τα αυθεντικά χωριά 
των Βερβερίνων, σταματώντας για ένα νόστιμο τσάι 
μέντας κατά μήκος του δρόμου, στη συνέχεια δυναμώστε 
το ρυθμό και ξεκινήστε μια βόλτα μέσα από το τρομερό 
τοπίο. Όλος ο εξοπλισμός που χρειάζεστε παρέχεται, 
συμπεριλαμβανομένων των γυαλιών, της κουκούλας και 
του κράνους, οπότε το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι 
να προετοιμαστείτε για περιπέτεια.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

MOROCCAN DINNER AND FANTASIA SHOW 
IN AGADIR

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΜΑΡΟΚΙΝΟ 
ΔΕΙΠΝΟ 

Έναρξη: 19:00
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Προετοιμαστείτε για μια εκπληκτική μαροκινή παράσταση, 
γεμάτη με ασυνήθιστες και μοναδικές πράξεις. 
Παρακολουθήστε με δέος, καθώς οι γενναίοι Άραβες 
πολεμιστές βιαστικά πηδούν στο άλογο ή χορεύουν, καθώς 
οι όμορφα ταλαντούχοι χορευτές της κοιλιάς αποκαλύπτουν 
τις ικανότητές τους σε λαμπερά κοστούμια και κρατήστε  την 
αναπνοή σας καθώς ακροβατούν, πραγματοποιώντας 
εντυπωσιακούς ελιγμούς και  ισορροπίες.
Όλος ο ενθουσιασμός είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει 
όρεξη για φαγητό. Είστε τυχεροί, αφού θα σας παρουσιαστεί 
ένα πολυτελές δείπνο γεμάτο με διάφορα πιάτα και γεύσεις 
- όλα τα παραδοσιακά αγαπημένα μαροκινά. Όλα αυτά 
σερβίρονται στις γνωστές σκηνές Bedouin, οι οποίες είναι 
εξαιρετικά άνετες και πραγματικά σας βοηθούν να φτάσετε 
στο τοπικό πνεύμα.

Μετά το δείπνο, παρακολουθήστε το μεγάλο φινάλε της 
παράστασης, πίνοντας ένα καταπραϋντικό τσάι μέντας 
και ενα πιάτο γεμάτο μπισκότα. Αυτή είναι η τέλεια βραδιά 
γεμάτη διασκέδαση για εσάς και την οικογένειά σας.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα και ποτά
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

TOUR TO CHEFCHAOUEN - PRIVATE TOUR

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗ ΜΠΛΕ 
ΠΟΛΗ

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 8,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Η Chauen είναι γνωστή ως η “μπλε” πόλη, βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό Μαρόκο στα βουνά Rif στην ενδοχώρα από 
Ταγγέρη και Tetouan.

Η πόλη ιδρύθηκε το 1471 από τους Μαυρινούς εξορισμένους  
από την Ισπανία. Τα μπλε σπίτια και τα κτίρια της είναι 
μια παράδοση που προέρχεται από τον πρώην εβραϊκό 
πληθυσμό της πόλης. Το Chefchaouen ήταν γνωστό ως 
μία από τις κυριότερες συγκεντρώσεις του Moriscos και των 
Εβραίων που κατέφυγαν σε αυτή την ορεινή πόλη μετά τον 
Ισπανό Reconquista.
Μετά την παραλαβή, θα οδηγηθούμε στα βουνά Rif όπου 
ο οδηγός θα σας πει όλες τις λεπτομέρειες τις ιστορίας. Στη 
συνέχεια, θα κάνουμε μια στάση για αναψυκτικό στο Ain 
Lahcen Cafe Restaurant πριν συνεχίσουμε με την περιοδεία 
μας στην πόλη Chaouen, Makhzen, Ras El Maa. Θα 
γευματίσουμε στο εστιατόριο Casa Hassan και αργότερα θα  
επισκεφθούμε την πλατεία Outa El Hamam.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα και ποτά
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα

PL
UT
ON
 TR
AV
EL
 &
 TO
UR
S



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

TANGIER CITY TOUR - PRIVATE

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗ ΠΟΛΗ 

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 3,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Περιηγηθείτε στο Tangier και τα περίχωρά του με επισκέψεις 
στο ακρωτήριο Spartel στα βορειοδυτικά της Αφρικής, στα 
σπήλαια Hercules και στην περιοχή Kasbah. Περάστε από 
το Grand Socco, το πάρκο Mendoubia, το Petit Socco και 
θαυμάστε την εξαιρετική θέα στα στενά του Γιβραλτάρ και 
του Ατλαντικού Ωκεανού!

Αφού εγκαταλείψουμε το ξενοδοχείο, θα πάμε με το Hercu-
les Grottos, όπου θα έχουμε αρκετό χρόνο για να τραβήξετε 
φωτογραφίες. Αργότερα θα αναχωρήσουμε στο Cap Spar-
tel, όπου θα απολαύσουμε ένα τσάι μέντας και μαροκινά 
αρτοσκευάσματα πριν φύγουμε στην περιοχή Kasbah. 
Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε την Αγορά φρούτων και 
λαχανικών και την Medina & Grand socco.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Ποτά
- Οδηγός/ξεναγός
- Εισητήρια εισόδου

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

TANGIER FLAVOURS HALF DAY TOUR - 
PRIVATE

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ & 
ΑΡΩΜΑΤΑ

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 3,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Μέσω του κόλπου Tangier και των κύριων λεωφόρων 
της πόλης, γεμάτα υπέροχα κτίρια, κατευθυνθείτε προς 
τις συνοικίες Kasbah και Medina όπου ο Henri Matisse. 
θεωρούμενος ως ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους 
ζωγράφους του 20ου αιώνα, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος 
του χρόνου του και όπως πολλοί άλλοι διάσημοι καλλιτέχνες 
που έζησαν στην Ταγγέρη, ο Matisse αγαπούσε την παλιά 
πόλη και τις πολύχρωμες αγορές της.
Θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι του Matisse και θα 
εξερευνήσουμε τη συναρπαστική πόλη των Ταγγέρη 
με τα πόδια, περπατώντας στα μυστηριώδη δρομάκια, 
σταματώντας σε πολλές πύλες, γωνίες και περιοχές που 
ο Matisse αρεσκόταν να ζωγραφίζει. Θα επισκεφτούμε τα 
souks με τα καταστήματα, τα όμορφα χειροτεχνήματα και 
σουβενίρ, περνώντας από την αγορά φρούτων, λαχανικών 
και λουλουδιών όπου τα χρώματα, τα αρώματα και οι 
γεύσεις αναβιώνουν τις αισθήσεις μας.
Θα κλείσουμε την περιήγησή μας με μια πρόσκληση για να 
απολαύσετε μια τελετή τσαγιού μέντας στη βεράντα ενός 
από τα ωραιότερα σπίτια στην Ταγγέρη.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

TOUR TO ASILAH - PRIVATE

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΠΟΛΗ ΤΟΥ 
ΑΣΙΛΑΧ

Έναρξη: 09:30
Διάρκεια: 3 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Μια από τις πιο όμορφες και καλοδιατηρημένες παλιές 
πόλεις στο Μαρόκο. Τα τείχη της οχυρωμένης πόλης και 
οι θύρες είναι ακόμα άθικτες εκατοντάδες χρόνια μετά την 
πρώτη τους ανέγερση. Στα νότια του Ταγγέρη, στην ακτή του 
Ατλαντικού, το Asilah είναι ένα θαυμάσιο παραθαλάσσιο 
θέρετρο γνωστό για την παλιά πόλη του και μια ήρεμη λευκή 
medina που περιβάλλεται από πορτογαλικά προμαχώρια 
του 15ου αιώνα.

Μετά την παραλαβή, θα οδηγήσουμε στην Asilah και 
θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στην πόλη (αξιοθέατα + 
εξηγήσεις). Εκεί, θα επισκεφθούμε το εξωτερικό του Raisoulli 
Palace, aργότερα θα επισκεφτούμε το Medina & Souks και 
θα απολαύσουμε ένα ποτό με μαροκινό γλυκό στο Al Khai-
ma Hotel.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Αναψυκτικό και νερό 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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