
 
 

 

 

 

 

 

Ceļojums nelielā grupā – 8 cilvēkiem! 

Pavasaris Marokā 
26.03 – 3.04.2019. 

Ceļazīmes cena – lidojums (370 EUR) + Ceļojuma pakete (550 EUR) 
 

Maroka – tā ir vieta, kur austrumu tikumi satikušies ar Āfrikas likumiem. Tā apreibina acumirklī! 

Trokšņaini tirgus laukumi un neatlaidīgi garšvielu tirgotāji. Šaurās, līkumotās ieliņas starp vecpilsētu 

mūriem, kur nav iespējams neapmaldīties. Kūpošs kuskus tadžinā, saldā piparmētru tēja un sulīgi 

mandarīni. Sahāras tuksneša lakoniskā daile, sarkano smilšu dziedāšana un kamieļu karavānas mirāža. 

Atlasa kalni ar smuidro ciedru koku mežiem, ik rīta agrais aicinājums lūgties Mekas virzienā un okeāna 

viļņi, kas ideāli piemēroti sērfošanai. Maroka Tevi noburs un liks atgriezties atkal un atkal... 
 

Vai šis ceļojums ir Tev piemērots? 
 

 Ceļojums notiks  arī kalnos, braukšana ar  mini busu pa kalnu serpentīniem  

 Viena nakts privātmājā izbaudot  Marokāņu māju arī no iekšpuses  

 Šis brauciens ir ekspedīcija, kas ļaus Tev pašam visu  iepazīt un  redzēt savām acīm!  

 Programmas secība pa dienām var tikt mainīta atkarībā no laikapstākļiem. Būsim elastīgi! Šajā 

ceļojumā būs vairāki gari pārbraucieni – līdz vairākām  stundām vienā dienā. 
   

1. diena – 26. marts, otrdiena 
 

Tikšanās Rīgas lidostā pl. 10:00 pie lidostas informācijas centra. Lido-

jums Rīga – Marakeša ar pārsēšanos. Marakešas lidostā Jūs sagaidīs gids. 

Ielidošanas vakars. Ceļš no lidostas uz Marakešu, iekārtošanās hotelī Medī-

nā.  Pēc vēlēšanās – vakariņas. Marakešas Nakts tirgus apskate. Vietējās 

tējas (Berberu viskijs) dzeršana uz  terases, no kuras var  novērot visas lejā 

notiekošās tirgus aktivitātes. Nakts hotelī Medīnā. 

2. diena – 27. marts, trešdiena 
 

Brokastis. Došanās uz Mažorella dārziem – te rodami augi no pieciem kon-

tinentiem (palmas, kaktusi, bambusi, ūdensrozes utt.), eksotiskā kolekcija 

sākta veidot jau 20. gados, kaut publikai dārzi tika atvērti 1947. gadā.  Pus-

dienas. Marakešas dienas tirgus apskate, kaulēšanās un iepirkšanās. Jemaa 

el Fna jeb centrālais laukums, kur saimnieko čūsku dīdītāji, pērtiķu dresē-

tāji, zīlnieki un ēdienu tirgotāji. Kutubijas mošejas apskate. Korāna skola 

un Berberu muzejs.  ~2 h pārbrauciens uz Essaouiru. Nakts Essaouirā. 

3. diena – 28. marts, ceturtdiena 
Brokastis pilsētā.  

Essaouira. Visšarmantākā Marokas pilsēta. Izveidojusies okeāna krastā, 

tās baltā vecpilsēta ar šaurajiem ielu labirintiem, trokšņainiem tirgiem un 

amatnieku bodītēm, seniem mūriem, masīviem bastioniem un krāsainu 

zvejnieku laiviņām nokaisītā osta nespēj atstāt vienaldzīgu nevienu. Varenā 
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Atlantijas okeāna izbaudīšana. Pusdienas no tikko nozvejotām zivīm. 

Sauļošanās un pelde okeānā. Nakts Essaouirā. 
 

4. diena – 29. marts, piektdiena 
Brokastis.  

Rīta pelde okeānā un pāris Saulesstaru!  

Ceļš uz Ouzoud ūdenskritumu. Pa ceļam: kazas olīvkokos, dabas veidots 

tilts ar milzu arku zem tā! Pastaiga zem milzu arkas. Drosmīgākajiem būs 

iespēja pastaigāt pa alām, kuras izcirstas klintīs. Naksnīgais Ouzoud 

ūdenskritums. Nakts pie Ouzoud ūdenskrituma privātmājā, izbaudot 

Marokāņu māju no iekšpuses!  
 

5. diena – 30. marts, sestdiena 
Brokastis – namamātes pankūkas ar medu! Ouzoud ūdenskrituma gra-

vas, olīvu birzes, alu iepazīšana Gida pavadībā. Iespējama pelde, sauļoša-

nās, lekšana ūdenī no klintīm!  Izbrauciens ar laivu. Nakts pie Ouzoud 

ūdenskrituma privātmājā. 

6. diena – 31. marts, svētdiena 
Brokastis. 

Tizi-n-Test kalnu pāreja, kas ir viens no skaistākajiem Marokas ceļiem un 

atrodas 2100 m augstumā. 19.gs. 30-tajos gados to būvēja franči. Ait 

Benhaddou un 1000 kazbu ceļš ievietoti UNESCO Pasaules mantojuma 

sarakstā. Tiek uzskatīts par vienu no skaistākajām vietām  šajā Marokas 

reģionā. Nocietinātā pilsēta savulaik kalpojusi kā pieturvieta atpūtai 

karavānu ceļa veicējiem. Brūnā ciema ēkas pilnībā izgatavotas no māliem, 

salmiem un saulē kaltētiem ķieģeļiem. Tā ir izmantota kā norises vieta 

vairākās filmās. Pārbrauciens līdz Todrai. Nakts Todrā.  

7. diena – 1. aprīlis, pirmdiena 
Brokastis. 

Todras kanjons. Dodamies nelielā pārgājienā! Todras kanjons – elpu aiz-

raujošs skats, 250 metru augstas gandrīz vertikālas akmens sienas, kas vie-

tām sašaurinās, ceļotājiem atstājot tikai šauru ceļa daļu.  

Ceļš uz tuksnesi Erg Chebbi. Saulrieta vērošana maģiskajā Sahāras tuksne-

ša ainavā atrodoties kamieļa mugurā! Nakts pie tuksneša. 

8. diena – 2. aprīlis, otrdiena 
Saullēkta sagaidīšana Erg Chebbi kāpas virsotnē. Pārbrauciens uz Fesu.  

Ekskursija pa Fesu, kas  ir Marokas garīgais centrs. Pilsēta tiek dēvēta par 

"Rietumu Meku" un "Āfrikas Atēnām". Šī leģendārā pilsēta ir viena no labāk 

saglabātajām arābu pasaules vecpilsētām. Fesas vecpilsēta ir iekļauta 

UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā. Nakts Fesā. 

9. diena – 3. aprīlis, trešdiena 
Attā Āfrika, laiks doties mājup.  

Lidojums Fesa – Rīga ar pārsēšanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

 Lidojums Rīga – Marakeša – Rīga ar 

rokas bagāžu (10 kg) un lidostu nodokļi 

Papildu izmaksas (2018. gada cenas): 

 Ceļojuma/veselības apdrošināšana – individuāla cena 

 Ceļojuma pakete, kurā ietilpst ceļojums ar 9 vietīgu busiņu pa 

Maroku, degviela, maksas ceļi un stāvvietas, naktsmājas, šoferē-

tājs-gids latviski runājošs, programmā minētās dienas ekskursijas 

- 550 EUR no personas!  

 Mažorela dārzi - 7 eiro (70 MAD) 

 Berberu muzejs – 3 eiro (30 MAD) 

 Svaiga spiesta sulas glāze – 0,40 centi līdz 1 EUR! ( 4 MAD – 10 

MAD) 

 Saulriets Erg Chebbi  kāpā kamieļa mugurā (2 h) – 13 EU ( ~130 

MAD) 

 Brokastis  2 – 3 eiro (20 -30 MAD) 

 Pusdienas 4 – 6 eiro (40 – 60 MAD) 

 Transfērs no/uz lidostas no/uz VIDZEMES pilsētām Cēsis, Val-

miera, Smiltene – 10 EUR no personas vienā virzienā 

 

 



Ceļojumam nepieciešamie dokumenti - pase, kas derīga 6 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma! 
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  

 
Programmā var būt izmaiņas saistībā ar neparedzētiem apstākļiem! Āfrikā viss notiek citādāk.....  
 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties ceļojumam, 

nepieciešama pases kopi-

ja un jānoslēdz ceļojuma 

līgums!  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.01.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.02.2019. 

 

 

23.03.2019. 

 

150 EUR 100 EUR 100 EUR atlikusī summa 500 EUR 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 

Uzmanību! Lidmašīnas biļetes nav maināmas vai atgriežamas! Ja klients atceļ rezervāciju, iemaksa par nopirktu 

lidojumu NETIEK atgriezta! 
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