
 
 

 

 

 
Grupas vadītāja Aija Daudze 

 

Krāsainā Maroka. 
Piedzīvojumiem bagāts ceļojums mazā grupā (14–18 cilvēki). 

23.11.–4.12.2023. 

Cena 1388 EUR personai, dzīvojot divvietīgajā numurā 
 

Krāsainākā un fotogēniskākā Ziemeļāfrikas valsts – Maroka. Šajā ceļojumā ir iespēja ieraudzīt 

gan tuksnesi, okeānu, kalnus, aizas, oāzes, skaistas pilsētas, raibos arābu tirgus, gan 

pārsteidzošas rokdarbu darbnīcas un īstus sava amata pratējus. Būs piesātināts un raibs ir 

ceļojums, jo reti kura valsts var piedāvāt tik dažādus iespaidus un raibas ainavas. Ceļš vedīs uz 

Marakešu, slavenu ar tirgus labirintiem, muzejiem, pilīm un skaistām riādām. Dosimies pāri 

Atlasa kalniem uz Sahāras tuksnesi, kur būs iespēja pavadīt nakti īstā beduīnu teltī un vērot 

saulrietu un saullēktu fantastiskajās Sahāras tuksneša kāpās. Ceļojuma noslēgums pie okeāna, 

atpūta siltākajā un saulainākajā Marokas pilsētā Agadrirā un neliels ieskats vēju pilsētā 

Esuveirā ar kolorīto zivju tirgu un ļoti jauko vecpilsētu. 

Cenā iekļauts:  

• lidojums ar “Turkish airlines”;  

• 30 kg nododamā bagāža, 8 kg rokas bagāža; 

• transfērs lidosta–viesnīca–lidosta; 

• 9 naktis viesnīcā vai riādā pa 2 vienā numurā; 

• 1 nakts tuksnesī, 2–4 ceļotāji vienā teltī; 

• ēdināšana tuksnesī vakariņas un brokastis; 

• ēdināšana Agadirā (“Viss iekļauts”); 

• ēdināšana Marakešā (brokastis); 

• ēdināšana Esuveirā (brokastis); 

• ēdināšana Tingirā (vakariņas un brokastis); 

• grupas vadītāja pakalpojumi visu ceļojuma laiku; 

• vietējā gida pakalpojumi ekskursiju laikā Marokā. 

Papildus: 

• ceļojuma apdrošināšana;  

• personīgie izdevumi; 

• ēšana, kas nav norādīta kā iekļauta; 

• ieejas biļetes muzejos. 

PIESAKIETIES: 22571221, aija.daudze@balt-go.lv 
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Lidojums: 

 

 23.NOV Rīga – Stambula 12.05–16.10 

 23.NOV Stambula - Marakeša 19.10–22.25 

 03.DEC Marakeša - Stambula 23.15–06.05* 

 04.DEC Stambula - Rīga 09.05–11.15 

 

 

 

1. diena – 23.11. 
Tikšanā lidostā 10.00 pie informācijas biroja pretī reģistrācijas galdiņiem. 

Lidojums ar pārsēšanos Stambulā. Vakarā ierašanās Marakešā un iekārtošanās riādā. 

Riāda ir tipisks marokāņu viesu nams, kas veidojies turīgu ļaužu savrupnamā, to pielāgojot viesnīcas 

vajadzībām. No ielas praktiski tas nav pamanāms. Riādām ir skaisti iekšpagalmi un veclaicīgi interjeri, kā arī 

mājīga un ģimeniska atmosfēra, ko lieliski prot uzburt to saimnieki. 

 
2. diena – 24.11. 
Brokastis riādā. Marakešas apskates ekskursijas ar kājām vietējā gida pavadībā. Izpētīsim vismaz daļu no 

šaurajām ieliņām, ko piepilda simtiem veikaliņu un darbnīcu. Redzēsim Kutubijas (Koutoubia) torni un mošeju. 

Nonāksim Saadian kapenēs, tad dosimies uz milzīgo Bahijas pili ar neskaitāmajām zālēm un iekšpagalmiem. Šo 

nelielo bet raibo ceļojumu noslēgsim Jemaa El-Fnaa laukumā, kas savu dzīvi sāk pēc saulrieta. Tumšajā 

diennakts daļā šeit var gan pagaršot vietējo ēdienu pie neskaitāmajiem “street food” galdiem, gan gardas 

tropisko augļu sulas, gan redzēt čūsku dīdītājus. Vakariņas laukumā vai tā tuvumā. 
3. diena – 25.11 
Brokastis riādā. Šodien no paša rīta apmeklēsim “Jardin Majorelle” – aptuveni hektāru lielu botānisko un 

mākslinieka ainavu dārzu, ko izveidojis franču orientālistu mākslinieks Žaks Mažorels. 80. gados īpašumu 

iegādājās modes dizaineri Īvs Senlorāns un Pjērs Beržē, kas to atjaunoja. Mūsdienās dārza un villas komplekss 

ir atvērts sabiedrībai. Villā atrodas Marakešas Islāma mākslas muzejs, Berberu muzejs un nesen atvērts Īva 

Senlorāna muzejs. Skaistas bildes garantētas. Pēc šī skaistā dārza un muzeju apmeklējuma dosimies Atlasa 

kalnu un tuksneša virzienā. Galamērķis – kalnu ieskautais Tingiras ciemats. Atbraucot iekārtošanās viesnīcā un 

vakariņas tradicionālā marokāņu gaumē. 
4. diena – 26.11. 
Brokastis naktsmītnē. Pēc tām dosimies skaistā rīta pastaigā pa Todra aizu, saelposimies kalnu gaisu, 

smelsimies spēku no kalnu varenības un tad turpināsim ceļu uz tuksnesi. Merzougas ciematā mūs aizvedīs līdz 

mazajai telšu nometnei. Pēc nelielas atpūtas varēsim braukt vērot tuksneša burvību un noslēgumā arī saulrietu 

kamieļa mugurā vai ar džipu, kas lēkās pa 10 m augstajām kāpām. Fotopauzes un jautrības, slidināšanās pa 

tuksneša kāpām un, protams, skaistākais saulriets, kādu vien var iedomāties... 

Atgriežoties – vakariņas un vakars pie ugunskura tradicionālo priekšnesumu pavadībā. Nakts zem zvaigžņotām 

debesīm un absolūtā klusumā, kādu spēj sniegt vienīgi tuksnesis. 
5. diena – 27.11. 
Ceļamies īsi pirms saullēkta, lai ieraudzītu saulīti paceļamies virs oranžsārtajām kāpām. Saullēkts Sahārā varētu 

būt skaists dienas sākums! Brokastosim un posīsimies ceļā Atlasa kalnu un okeāna virzienā. Pēcpusdienā būsim 

Varzazātē, pilsētiņā, kas ir slavena ar “Atlas studios” – vietu, kur uzņemtas ievērojamas Holivudas filmas: 

“Gladiators”, “Nīlas dārgumi”, Džeimsa Bonda sērijas un citas. Pateicoties sarkanajam iezim, no kura celtas 

mājas, un sārtajām tuksneša smiltīm, rodas ļoti eksotisks fons iespaidīgiem kadriem. Atbraucot neliela pastaiga 

un vakariņas. 
6. diena – 28.11. 
Brokastis naktsmītnē. Dosimies uz “Atlas studios”, lai izpētītu vienu no šo iespaidīgo filmu tapšanas vietām, 

gida stāstījuma pavadīti. Pēc tam ceļš vīsies arvien tālāk uz dienvidiem, ainava taps arvien zaļāka un auglīgāka, 

gar logu aiztrauks olīvu un argana audzes, citroni un apelsīni, līdz nonāksim pie okeāna. Iekārtosimies viesnīcā 

un laiks atpūtai. Viesnīcā darbojas koncepts “Viss iekļauts”, kas nozīmē ka tur būs iespējamas brokastis, 

pusdienas, vakariņas, kā arī dzērieni visas dienas garumā. Vakarā būs iespēja pavērot izklaidējošus 

priekšnesumus. 
7. diena – 29.11. 
Izbaudām sauli, okeānu, pastaigas pa nebeidzamo pludmali un garšīgu ēdienu. 



8. diena – 30.11. 
Brīva diena. Pēc vēlēšanās būs iespēja doties kādā ekskursijā, ko varēsim pasūtīt uz vietas. Tiem, kas gribēs 

piedzīvojumus, piedāvājumā būs brauciens uz Paradīzes ieleju ar nelielu ūdenskritumu vai izbrauciens ar 

kvadracikliem pa tuksnesi. 
9. diena – 01.12. 
Brokastis viesnīcā. Pēc tam dosimies skaistā piekrastes ceļā ar dažādām ainaviskām foto vai kafijas pauzēm, lai 

finālā nonāktu leģendārajā vēju un pirātu pilsētā Esuveirā. Mūsdienās to iemīļojuši dažādu ūdens un vēja sportu 

cienītāji, kā arī franču seniori, lai pārziemotu un atpūstos. Pēcpusdienā atbraucot, iekārtosimies viesnīcā un 

iesim vecpilsētas virzienā, lai pavakariņotu kādā jaukā jūras velšu restorāniņā. 

 
10. diena – 02.12. 
Brokastis viesnīcā. Pēc tam apmeklēsim zivju tirgu, kur visā krāšņumā var redzēt gan laivas, gan pašus 

zvejniekus, gan viņu tā rīta lomu. Tiek tirgoti, krabji, garneles, tīģergarneles, astoņkāji, dažādu sugu zivis, jūras 

eži un astoņkāji. Pēc tirgus apmeklējuma brīvs laiks pusdienām un tad pastaiga un iepirkšanās. Vecpilsētas 

ieliņas ir pilnas ar dažādiem maziem veikaliņiem. Marokā ir ļoti attīstīta amatniecība un var atrast skaistas un 

kvalitatīvas lietas – gan keramikas, gan ādas, gan auduma izstrādājumus. 
11. diena – 03.12. 
Brokastis viesnīcā. Brīvs rīts pēdējiem iespaidiem un pirkumiem. Pēcpusdienā dodamies uz Marakešas lidostu 

lai atgrieztos mājās. 

 

eļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, LR nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl 

6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

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.  

 
 

Pirmā iemaksa 

piesakoties – 100 EUR 
 

Otrā iemaksa 500 EUR  Pilna apmaksa mēnesi pirms 

izbraukšanas  

 

 Līdz 20.08.2023  Līdz 20.10.2023 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

Atsakoties no ceļojuma līdz 20.08.2023., klients zaudē 100 EUR, atsakoties līdz 20.10.2023. – 600 EUR, vēlāk 

nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. 
 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221, aija.daudze@balt-go.lv 
 

http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums
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