
 

МАРОКО – ОТ ИМПЕРСКИТЕ СТОЛИЦИ ДО ЗАГАДКИТЕ В САХАРА 

8 дни / 7 нощувки в Мароко 

Дати Есен 2021: 

18.09.2021 – 25.09.2021 

16.10.2021 – 23.10.2021 

Маршрут:  София - Маракеш – Аит Бенхадду – Уарзазат – Тинхир – Ерфуд – Ерг Чеби 

(Сахара) - Фес - Мекнес – Рабат – Казабланка – Маракеш – София 

Само в тази програма: 

 

НОВО! Възможност за вечерно посещение на площада Джема ел-Фна. 

НОВО! Включено посещение на градината на Жак Мажорел в Маракеш. 

НОВО! Възможност да опознаете дивата и автентична Сахара с джипове 4х4, като и среща с 

фамилия номади, живеещи далеч от цивилизацията. 

НОВО! Посещение на касбата Оудая в Рабат – място надминаващо по красота синият град 

Шефшауен с красиви сини лабиринтни, автентични улички с декорирани дървени порти, 

украсени с различни мотиви, от където се открива гледка към Атлантическия океан и река Бу 

Регрег. 

Незабравима нощ в Сахара - лагера в пустинята в началото на най-красивите дюни. 

Възможност за разходка с камили (керван) по дюните на Ерг Чеби. 

 

Мароко....време е за приключения, време е да си подарите пиршество за всички сетива.  

Каква невероятна комбинация от усещания, звукове, цветове, улични пазари, архитектурата на 

цитаделите, джамиите, тежките порти на кралските дворци, изтънчено френско, горещо 

испанско, средиземноморско синьо, ухаен ментов чай, наливан от сребърни чайници, аромат на 

Рас ел Ханут, вкусна улична храна, цветни дрехи и керамика, а медините... Не, стига, нека да Ви 

заведем там! 

Елате в нашето магазинче за преживявания, купете си на килограм от очарованието  на  

Северна Африка,  ние ще прибавим чаена чаша усмивки, още толкова жажда за приключения и  

лъжица знания. Вземете си доза „Мароко” за дългата зима... 

 

ПРОГРАМА 

Първи ден (събота):  София - Маракеш                                   вечеря 

Среща на летище София, Терминал 1 с нашия представител в 07:00 часа. (два часа преди полета). 

Регистрация за директен чартърен полет София – Маракеш в 09:00 часа (продължителност около 4 

часа и 30 мин.). Кацане на летище Маракеш в 12:30 часа. Посрещане от Вашия професионален 

екскурзовод в Мароко (обслужването на място е изцяло на български език). Трансфер и настаняване в 

хотел - Zalagh Kashbah 4* в Маракеш или подобен. Вечерта въсможност за посещение на площада 

„Джема ел Фна” по залез слънце, тогава когато площадът е най – оживен. Цена на човек 13 евро. 

Забуленият в тайнственост, най-обсъждан градски площад в света, е една от най-големите туристически 

атракции в Маракеш. Започваме нашата вечер навън на този известен площад, където посетителите 

могат да се разходят наоколо в свободното си време, да се насладят на невероятните истории на 

разказвачите, заклинатели със змии, художници, рисуващи с къна, амбулантни търговци от всякакъв 

вид. Трансфер до хотела. Вечеря и нощувка.Вечеря и нощувка. 

 

Втори  ден (неделя):  Маракеш                            закуска и вечеря 

http://www.zalagh-hotelkasbah.com/index.php?thm=accueil


 

Закуска.  Туристическа обиколка на Маракеш.  

Ще се запознаете с топ забележителностите и исторически паметници на града. Градините Менара, 

където сред многото насаждения от маслинови дървета ще се види басейна, напоен от каналите, които 

идват от високия Атлас създаден от династията на Алмохадите през XII в. Ще се възхитите на свежите 

андалусийски градини наречени Парк на Лайла Хасна, намиращи се до джамията Кутубия, която ще 

видим отвън /Koutoubia Mosque/ - най-голямата джамия в Маракеш, и една от най-внушителните в 

Мароко и Магреба. Разходката ще продължи с посещение на Двореца Байя /Bahia Plalace/, построен по 

поръчка на емблематичния везир и регент на младия султан Абделазис – Ахмед Бен Моуса, където ще се 

насладите на изключителните образци на декорации от кедрово дърво, мозайки, мрамор и градини. Ще 

преминем през суковете, поразяващи с майсторски изработени стоки, след това ще достигнем до площад 

"Джема ел-Фна" /Jemaa el-Fnaa Square/, туптящото сърце на Маракеш. Забуленият в тайнственост, 

най-обсъждан градски площад в света, е една от най-големите туристически атракции в Маракеш. Тук се 

събират дресьори на кобри и маймуни, акробати, търговци, танцьори... и целият площад оживява, а от 

разказвачите на приказки можете да научите невероятни приказки и истории.  След като направим пауза 

със свободно време от 1 час на площада, ще продължим през лабиринтните улички на Медината, 

посещавайки автентична берберска аптека,  където специализирани фармацевти и производители на 

натуралната козметика, типични местни подправки, различни видове кремове  и билки, ще ни запознаят 

с приложението на арганово олио, шафран, расалханут, арника, жен шен, нежела, ментов чай... и ще 

можем да си купим желаните от нас продукти.  

Екскурзията ни ще продължи с посещение на градината на Жак Мажорел (входна такса включена 

в цената) – през 20-те години на миналия век френският художник Жак Мажорел засажда палми и 

постепенно създава изключително богата градина с флора от петте континента. Градините са изградени 

в типичен мавритански стил. След смъртта на Жак Мажорел, имението запада и вдовицата на художника 

решава да го продаде. Вилата “Оазис” и прилежащите ѝ градини стават собственост на Ив Сен Лоран и 

Пиер Берже. Те реставрират това място, което по волята на Мажорел, остава отворено за посетители. 

Днес тук има над 350 вида растения – кактуси, бананови дръвчета, бамбук, палми, папрати, лотоси и 

водна растителност. Връщане в хотела  Zalagh Kashbah 4* в Маракеш или подобен. Свободно време. 

Вечеря и нощувка.  

Вечерта допълнително, по желание: посещение на спектакъла „Фантазия” – включва вечеря в 

типична берберска палатка (казба) на фона на фолклорни танци от различните части на страната и  

демонстрация на конна езда (напитките се заплащат допълнително) – 55 евро  (заявява се и се 

заплаща на място към екскурзовода). 

Забележка: За тези, които се запишат за спектакъла, вечерята  в хотела не се губи, а се заменя с обяд в 

същия ден. 

 

Трети  ден (понеделник): Маракеш - Аит Бен Хадду - Уарзазат                                     закуска и вечеря 

Закуска и отпътуване за Уарзазат. Ще се отправим по пътя, през който са пътували в миналото 

керваните с цел търговия и размяна на стока, преминавайки през Високия Атлас и зоната на Тизин 

Тишка, която се намира в него, образувана от  криволичещи пътища, които стигат 2260 м. надморска 

височина. Там ще можем да усетим духа на тази величествена и специфична с пейзажите си планина, 

която според гръцката митология е именно титана Атлас (бащата на Хесперидите), наказан от Зевс да 

крепи на раменете си небосвода и вкаменен от това, че поглежда главата на Горгоната, показана му от 

героя Персей.  По пътя спирка в ксара Аит Бен Хадду, където ще имаме свободно време за обяд 

(опционално) и самостоятелна разходка. Този укрепен град се намира до брега на река Мелха и възниква 

преди векове, за да е място за защита и почивка на пътуващите кервани през Сахара и Атласките 

планини. Аит Бен Хадду е един от най-типичните примери за традиционна мароканска глинена 

архитектура, наречена „тапиал” и е изключително популярен, като филмова площадка с типичен 

пейзаж за заснемане на филми с ориенталска тематика. Тук са били заснети: Лорънс  Арабски (1962 г.), 

Исус от Назарет (1977 г.), „Мумията” (1999 г.), „Гладиатор” (2000 г.) и много др. Пристигане в града 

на киното Уарзазат, наричан още „Вратата на Сахара”, където ще посетим Музея на киното, в който 

ще видим декори и реквизити, използвани в различни филми, като „Клеопатра“, „Индиана Джоунс“, 

„Сахара“, „Аладин“ и много други.  Настаняване в хотел Le Riad 4* или подобен.  Свободно време. Вечеря 

и нощувка. 

  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%88
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
http://www.zalagh-hotelkasbah.com/index.php?thm=accueil
http://hotel-ouarzazate-riad.com/en/


 

Четвърти ден (вторник): Уарзазат - Оазис Тинхир – Каньоните Тодра - Ерфуд – Ерг Чеби (Сахара)    

                                                                                                                                                                    закуска и вечеря  

Закуска. Отпътуване към Ерфуд. Едно пътешествие изпълнено с оазиси и живописни пейзажи, 

преминаващо през пролома Тодра и оазиса Ел Джорф /El Jorf/, където палмовите дървета са в 

контраст с цветовете на сградите и пясъците на пустинята. Ще минем през величествените Каньони 

Тодра, където ще направим кратка пешеходна разходка в основата на тези много високи, страховити и 

отвесни скали, наслаждавайки се на внушаващия пейзаж, създаден от майката природата. След това ще 

спрем за обяд (не е включен в цената) в един от традиционните ресторанти, които ни предлага зоната.  

Пристигане в Ерфуд и отпътуване с джипове 4 х 4 към легендарните дюни на Erg Chebbi - считани за 

пустинни феномени и може би най-големите дюни в Сахара - една от най-големите забележителности 

на Мароко. Пристигане в лагера в пустинята. Ще се настаним и прекараме нощта в бунгалата на 

Auberge Kasbah Laila 4*, разположен в началото на дюните. Съветваме Ви предварително да сте си 

подготвили малък багаж за пустинята, а останалия да го оставите в автобуса, който ще бъде в лагера с 

нас.  Ще имате възможност да се докоснете до тайните на пустинята и да се насладите на  една прекрасна 

вечер и вечеря с типична мароканска храна, прекарвайки нощта в традиционна берберска 

обстановка. Ще усетите тишината на пустинята, която ще ви накара да настръхнете... Вечеря. Нощувка. 

По желание: Шофиране и приключения на открито с АТВ по дюните на Ерг Чеби – Сахара. 

Придружени от инструктор – заявява се и се заплаща на място. Продължителност 1 час. Цена на човек 

55 евро (при минимум 10 човека). 

 

Пети ден (сряда):  Ерг Чеби – Ал Рашидия – Миделт – Азру – Ифран - Фес                        закуска и вечеря 

Сутринта по желание: Разходка с камили и посрещане на изгрева сред тайнствената, мистична и 

невероятно красива пустиня Сахара. След като се качим на камили, ще се се разходим по едни от най-

красивите дюни на Сахара, наслаждавайки се на този вълшебен и величествен пейзаж - заявява се и се 

заплаща на място. Цена: 18€ на човек (при минимум 10 човека). 

След като се насладим на изгрева в пустинята и закусим, ще имате свободно време. 

По желание: Екскурзия с джипове 4х4 (по 4 човека в джип) по дивата и автентична Сахара за 2 

часа. Влизайки навътре в пустинята, ще се срещнем с фамилия номади, установили се далеч от 

цивилизацията, отседнали в хайми заобиколени само от пясъци и камъни. Ще имаме възможност да 

видим и научим повече от първа ръка за техния начин на живот и препитание. След като разгадаем част 

от тайните на Сахара, ще продължим до старо изоставено от френски легион селище, от където ще се 

изкачим до мините, от които се е добивало алабастър, кохл и други различни минерали. Ще имаме 

възможноста да се насладим на автентичната Сахара близо до алжирската граница - заявява се и се 

заплаща на място. Цена 30€ на човек (при минимум 12 човека). 

Отпътуване за Фес. По пътя ще се направим спирка на фабрика за фосили в Ерфуд, в която се 

обработват различни видове камъни, мрамор и фосили, типични за района. Тук освен пясък от 

пустинята има и много каменоломни и дълбоки мини. Нека да не забравяме, че тази зона е била дъно на 

океан преди милиони години и по тази причина все още могат да се намерят мрамори, минерали и 

фосили, датиращи от гореспоменатия период. Ще минем през Ал Рашидия, Миделт, разположен на 

кръстопътя на веригите на Атласките планини. Маршрутът ни преминава през Средния Атлас на път за 

Ифран, наречен още Мароканската Швейцария. Ще направим кратка спирка в Азру, мястото където 

живеят берберски макаци (диви маймуни), които обитават вътрешната част на планината, отделена от 

туристическата зона. След това на 40 минути път от Азру ще спрем в Ифран, където ще направим кратка 

почивка. Ифран е живописен ски курорт, разположен на 1713 метра надморска височина, известен с 

архитектурата си в европейски стил. Тук се намира и Националният парк на Ифран с площ от над 500 

км/2, където преобладава гора с многобройни кедрови дървете. Зона, известна в миналото с това, че тук 

е обитавал Атлаският лъв (вече изчезнал в дивата природа).  Продължаваме към Фес. Настаняване в 

хотел Menzeh Zalaagh II 4* или подобен. Вечеря. Нощувка. 

  

Шести ден (четвъртък): Фес                                                                                                                  закуска и вечеря 

Закуска. Днешният ден е посветен на Фес. Ще потеглим първо към Кралския дворец със седемте 

златни порти, където ще слезем от автобуса и ще направим снимки отвън. Непосредствено до него се 

намира старият еврейски квартал наречен Мелах, създаден през 1438 г. Там ще разберем каква е 

разликата между еврейската и мюсюлманска архитектурата, след като видим красивите балкони, 

издялани в кедрова дърворезба. После ще потеглим към хълма, на който е разположена една от старите 

https://www.facebook.com/pg/Auberge-Kasbah-Leila-Merzouga-1813099195600313/photos/?ref=page_internal
http://zalagh-fes.com/en/index.html


 

наблюдателници на Фес, наречена Борш, от където ще се насладим на Медината от високо, която 

прилича на Йерусалим, гледан от Елеоновия хълм. След като приключим с пейзажите, ще посетим 

старата Медина с над 9 000 лабиринтни улички, която е най-голямата пешеходна зона в света - 

паметник на Юнеско. Ще видим как се обработва и боядисва известната мароканска кожа, посещавайки 

една от най-старите им фабрики. Ще се отбием до площада Нежарине - мястото, където се свързват 

всички улички от Медината. След това ще посетим ателиетата за сувенири, където ще видим 

обработката на бронз и гравирането върху него на ръка. Ще видим отвън сградата на стария воден 

нощен часовник на Медината – Клепсидра, след което ще посетим медресето Боу Инания. Връщане в 

хотела и свободно време. Вечеря. Нощувка.  

 

Седми  ден (петък):  Фес - Мекнес - Рабат - Казабланка                                                               закуска и вечеря 

Закуска. Отправяме се към Казабланка, като по пътя първо ще спрем в Мекнес, бивша имперска 
столица по време на царуването на Мулай Исмаил, края на 17-ти и началото на 18-ти век, град, известен 
в миналото като „Градът на 100 те минарета”. Ще видите внушителните градски стени, площада Ел 
Хедим, красиво украсената порта на Баб Мансур – най-голямата в Северна Африка, старите конюшни 
(отвън) и басейна, от който конете на султана са пиели вода.   
На път за Казабланка, разглеждане на столицата Рабат. Обзорната обиколка на града включва 

мавзолея на Мохамед V, кулата на Хасан (отвън). След това ще посетим касбата Оудая, място, което ще 

Ви възхити с красивите сини лабиринтни, автентични улички с декорирани дървени порти, украсени с 

различни мотиви, стигайки до “La plataforma del semáforo” от където пред нас ще се открие една 

великолепна и внушаваща гледка на Атлантическия океан и река Бу Регрег (мястото, където са се 

събирали пирати), вливаща се в него, както и дългите плажове. 

Пристигане в Казабланка. Името на града предизвиква мисли за холивудски блясък, но всъщност е 

търговската столица на Кралството. Ще разгледаме плажната алея Корниш, където ще можем да се 

разходим или да пием кафе на фона на величествения океан, докосвани от полъха на вятъра. 

Настаняване в хотел Le Zenith 4*  или подобен. Вечеря. Нощувка. 

 

Осми ден (събота):  Казабланка - Маракеш - София                                                                                           закуска  

Закуска. Посещение на величествената джамия „Хасан II” в Казабланка, романтично вдадена във 

водите на Атлантическия океан - емблема на града (за желаещите да я посетят отвътре, входът се 

заплаща допълнително на място около 13€ на човек).  След свободното време ще потеглим за 

Маракеш, минавайки през богатия квартал на Казабланка, наречен Анфа. Пристигане в Маракеш.  

Трансфер до летище Маракеш за обратен полет до София в 19:00 ч. Кацане на летище София, 

Терминал 1 в 01:20 ч. на следващия ден. 

 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ: 

Дати 
Човек в двойна 

стая 
Единична стая 

Допълнително 

легло 

Дете до 12 г. с 2‘ма 

възрастни 

18.09 – 25.09.21 798 € / 1561 лева 885 € / 1731 лева 775 € / 1516 лева 698 € / 1365 лева 

16.10 – 23.10.21 798 € / 1561 лева 885 € / 1731 лева 775 € / 1516 лева 698 € / 1365 лева 

 

Цената включва: 

Самолетен билет – чартърен полет София - Маракеш - София с включени летищни такси и багаж – 
чекиран 20 кг., ръчен в салона на самолета 7 кг.; 
Трансфери с климатизиран автобус по програмата; 
7 нощувки на база HB полупансион /закуска и вечеря/ в 4* хотели; 
Всички екскурзии в Мароко, без доплащанията за допълнителните мероприятия; 
Включено посещение на градината на Жак Мажорел в Маракеш; 
Екскурзовод на български език по време на цялото пътуване; 
Медицинска застраховка за периода на пътуването с покритие 10000 EUR включваща COVID-19 със ЗК 
„Мондиал Асистънс”. 

 

Цената не включва: 

• Обяди по време на пътуването – заплащат се на място (около 10 евро); 
• Допълнителни мероприятия, които се заплащат на място; 
• Бакшиши за местните представители – 15 евро за целия престой, които се заплащат на място; 

http://lezenithhotel.com/src1/index.php


 

• Такса гориво при значителна промяна на цената на горивото. Обявява се при доплащането на 
пакета; 
• Застраховка „Отмяна на пътуване” със ЗК „Мондиал Асистънс” - възстановява заплатената сума, 
при отказ по здравословни и други доказуеми причини. 
 

Полетна информация:  

София 09:00 ч. - Маракеш 12:30 ч. 

Маракеш 19:00 ч. - София 01:20 ч. (на следващия ден) 

 

Условие за записване: Без възрастови ограничения 

Начин на плащане:  
Депозит 300 евро или 600 лева при записване;  
Доплащане до 30 дни преди датата на отпътуване! 

 

Необходими документи:  
Копие на международен паспорт с мин. валидност 6 месеца преди датата на екскурзията.  
За деца до 18 г. пътуващи с един или без родител, нотариална заверка от едния или двамата родители! 
Пътуването е безвизово и без медицински изисквания за имунизации към момента! 
 
Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време преди започването на 
изпълнението на туристическия пакет, след заплащане на следните суми: 
До 60 дни от датата на заминаване – без неустойка 
От 59 дни до 21 дни – 300 евро / 600 лева 
От 20 дни до деня на отпътуване – 100% от стойността на пътуването 
*Изключение прави само случай на развитие на епидемиологичната обстановка и възпрепятстване на 
пътуването поради затваряне на границите на България и Мароко. В такъв случай туроператора се 
задължава да възстанови внесената от потребителя сума в срок до 14 дни след датата на отпътуване. 
 

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички 

допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице в срок съобразно 

спецификата на дестинацията, издаване на самолетни билети по международни полети не по-късно от 7 

работни дни, преди датата на пътуване, като се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА само 

дължимите суми, свързани с евентуалното преиздаване на билетите. 

 
Информация относно здравните изисквания: към момента няма ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ медицински и 
санитарни изисквания при пътуване до Мароко. При възникване на нови промени относно здравни, 
санитарни и други изисквания, своевременно ще Ви информираме за всички процедури и 
препоръки касаещи влизането и престоя в Кралство Мароко. 
 
Пътуване на лица с ограничена подвижност: Пътуването като цяло НЕ Е подходящо за лица с 
ограничена подвижност. 
 

Вид използван транспорт: Самолет, Автобус, Джип 4х4 

 

Застраховка „Отмяна от пътуване“: Туроператорът предоставя възможност за сключване на 

допълнителна  застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма със ЗК 

„Мондиал Асистънс“, която е защита в случай на неочаквано възпрепятстване на пътуването от 

здравословен, служебен или семеен характер, вкл. Covid-19. Застраховката  покрива разходите за 

анулиране на пътуването, както и на разходите за заплатени, но неконсумирани услуги по време на 

пътуването, ако то е било прекъснато. Застраховката се сключва най-късно до 5 календарни дни, 

считано от датата на внасяне на депозит. Размерът на застрахователната премия ориентировъчно е 

около 3% от застрахованата сума. Повече информация в офиса на фирмата. 

Отмяна на пътуването поради COVID-19: 

Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 или е поставено под карантина поради съмнение за 

заболяване и следователно трябва да отмени планирано пътуване, застраховката покрива 

възстановяването на разходите за анулиране на пътуването. 



 

Заболяването на съпруг/а или близък роднина, който не пътува, също се счита за причина за анулиране 

на пътуването, при условие че лицето има животозастрашаващо състояние поради COVID-19 и се нуждае 

от интензивни грижи в болница. 

Други причини за отмяна на пътуването, покрити от застраховката: 

Включват медицински и немедицински причини, съкращаване от работа и др. описани в Общите 

условия по застраховката. 

Важни уточнения: 

- Издадени предупреждения за пътуване, страх за предприемане на пътуване или груба небрежност 

остават като изключени събития. 

- Пандемия и епидемия продължават да съществуват като изключения в Общите условия. Например ако 

пътуването бъде отменено от туроператора заради COVID-19, това събитие е изключен риск по 

застрахователното покритие. 

Следните събития също остават изключени от обхвата на застраховките: 

- Пътуване до държави/райони, за които властите са издали официални предупреждения за пътуване 

(степен 5 или 6), 

- Страх от предприемане на пътуване, 

- Отказ за спазване или несъобразяване с правила и разпоредби в съответната дестинация 

- Груба небрежност и умишлено заразяване с COVID-19. 

 

Забележки: 
• Минимален брой туристи за осъществяване на програмата: 160 
• Краен срок за записване по програмата: 30 дни преди заминаване 
• Срок за уведомление за несъбран минимум:  30 дни, преди датата на заминаване 
• Промяна на цената е възможна при: промяна на транспортни разходи (гориво), летищни, 

пристанищни и др. такси; промяна с повече от 3% на валутния курс в периода м/у датата на 
сключване на договора и отпътуването; непредвидено покачване на цените от страна на 
партньорите ни, както и в други обективно наложителни случаи. 

• Посочените пакетни цени са калкулирани при курс на лев към евро 1.00 EUR = 1.95583 BGN. 
• Поради променящите се цени на горивата авиокомпаниите могат да начислят т.нар. горивна 

такса (fuel surcharge). В такъв случай туроператорът си запазва правото да променя цената на 
пътуването с фактическата стойност на горивната такса и тя ще е дължима за всички 
резервации за полета, за които тя се начислява, без значение кога те са направени. Цените на 
горивата в програмата са калкулирани с параметри $528/тон и 1 евро = 1.22 долара. При 
промяна на цените на горивата може да бъде начислена горивна такса. Тази такса следва да бъде 
обявена от туроператора и заплатена от потребителя не по-късно от 21 дни преди датата на 
заминаване. 

• Авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и кацане, за което 
туроператора ще информира своевременно потребителите.  

• Туроператорът НЕ носи отговорност при промяна на музейните такси и работното време на 
музеите. Възможно е да настъпят промени. Туроператорът си запазва правото на промени в 
последователността на изпълнение на програмата по независещи от него причини и не носи 
отговорност за туристи, недопуснати от съответните гранични власти. 

• Преди заминаване туроператорът ще информира туристите за евентуални изисквания, 
процедури и препоръки касаещи влизането и престоя в Кралство Мароко. 

• Туроператорът запазва правото на промяна при необходимост на хотелите упоменати в 
програмата с подобни от същата категория . 

 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАРОКО 

Местна валута - Марокански дирхам (MAD) 
Валутен курс: 1 евро - около 10/10.50  марокански дирхама. 
Препоръчително е всички туристи да носят ЕВРО, тъй като курсът на долара не е изгоден. 
 

Средни температури през месеците април, май, септември и октомври:  около 25 - 28°C, слънчево. 

Електричество: Не е необходимо да носите адаптер. В Мароко щепселите и контактите са от тип C и E. 

Стандартното напрежение е 220 V, а стандартната честота е 50 Hz. 

Безопасност и сигурност 



 

*Престъпността в страната е под контрол и сравнително ниска. За предпочитане е, както навсякъде по 
света, да не се  осъществяват разходки нощем или денем в крайни или по-бедни квартали, или да се 
излиза в околностите на населените места без придружители. 
*Желателно е жените да не се разхождат вечер сами, дори и по централните улици на големите градове. 

*Не се препоръчва чужденци да ползват градски транспорт, в който, по правило, намират препитание 
ловки джебчии. За предпочитане е ползване на таксиметрови услуги. 

 


