
 

 
 
 

2021  

NEIZZINĀTĀ MAROKA -  
NO ATLANTIJAS OKEĀNA LĪDZ 

GLEZNAINAJAM VIDUSJŪRAS KRASTAM 

 

 

 08.10. – 19.10. 12 dienas EUR 1295 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 08.10.  
Rīga – Istanbul 

****viesnīca Stambulā 

 10.15 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 12.30 – 15.30 lidojums Rīga –  Stambula (Turkish Airlines) 

 shuttle transfērs un iekārtošanās viesnīcā pie Stambulas. Brīvs vakars 

sestdiena, 09.10.  
Istanbul – Casablanka  

 

****viesnīca 

Kasablankā 

 11.35 – 14.30 lidojums Stambula – Kasablanka 

 modernās Marokas metropole Kasablanka – starptautiski kongresi, darījumu tikšanās, 

kvalitatīvas viesnīcas, restorāni, modernas preces, lielisks serviss, jaunākās tehnoloģijas - 

tas viss Kasablanku padarījis par visattīstītāko lielpilsētu Ziemeļāfrikā.  

Iespēja apmeklēt Hasana II mošeju (ja lidojums nekavēsies; par papildus maksu ~12 EUR) 

svētdiena, 10.10. 

Casablanka – Asilah – 
Tangier 

 

 

 

 
****viesnīca Tandžerā 

 garš pārbrauciens uz Tanžeru (340 km), pa ceļam apskatot Bouknadel dārzus un Asilah 

 Le Jardin des Exotiques de Bouknadel – viens no lielākajiem dārziem Āfrikas kontinentā, kur 

franču dārzu mākslinieka Marsela Fransuā sapnis par Zudušo paradīzi tika realizēts dzīvē. Te var 

gūt ieskatu par Brazīlijas, Polinēzijas, Ķīnas un Dienvidāzijas augu valstī, bet – uz Āfrikas zemes! 

 mūriem apjoztā Asilah (15.gs.) – balta, bohēmiska portugāļu pilsētiņa Atlantijas okeāna krastā 

 Herkulesa jūras alas – te dižais spēka vīrs atdalījis Āfriku no Eiropas. Par Āfrikas logu sauktais 

klinšu caurums Melnā kontinenta kartes kontūrās, caur kuru paveras skats uz Atlantijas okeānu 

 Cap Spartel rags – vieta, kur Atlantijas okeāns tiekas ar Vidusjūru un Gibraltāra šaurumu 

pirmdiena, 11.10. 

Casablanka – Asilah – 

Tangier – Tetouan 
 

 

 

 

 

 

****viesnīca Tetovanā 

 viena no leģendārākajām Marokas pilsētām, kas pārējai pasaulei ilgus gadsimtus kalpoja par šīs 

arābu karalistes seju un piesaistīja Rietumu valstu intelektuāļus – Tanžera. Šeit dzimis arī viens no 

slavenākajiem arābu pasaules dēliem – diženais ceļotājs Ibn Battuta, ko mēdz dēvēt par Austrumu 

pasaules Marko Polo. Apskatīsim Bab-el-Assa strūklaku, Kasbah pils muzeju, Grand Socco 

laukumu un ienirsim tirdzniecības un kņadas pilnajā medinas (vecpilsētas) ieliņu labirintā 

 īss brauciens uz Tetovanu (60 km) 

 UNESCO sarakstā iekļautās Tetovanas vecpilsētas jeb medinas arhitektūrā savienojušies mauru 

un Andalūzijas kultūru stili. 15.gs. beigās Tetovana kļuva par galveno apmetni arābu izcelsmes 

imigrantiem no Andalūzijas, kas pēc sakāves bija spiesti pamest Ibērijas pussalu, bet 20. gs. 

pirmajā pusē tā kalpoja par spāņu protektorāta galvaspilsētu, kas pārvaldīja visu Ziemeļmaroku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 12.10. 

 Tetouan – Chefchaouen 
 

 

 

 

***viesnīca Čefčauenā 

 kolorīto Tetouan Souk tirgu nereti mēdz apmeklēt arī Rifa kalnu berberu cilšu dāmas, kas 

tērpušās tradicionālajās drānās – tie nedaudz līdzinās Andu kalnu tērpiem Peru 

 īss pārbrauciens uz Čefčauenu (65 km) – Marokas Zilo pilsētu 

 katra fotogrāfa sapnis un viena no slavenākajām Marokas pastkartēm – zilā pasaku pilsētiņa 

Čefčauena (Chefchaoen), kas iegūlusies Rifa kalnu ielokā. Iepazīsim fotogēnisko Čefčauenas 

vecpilsētas labirintu ar zilajām māju sienām, kas pretēji citām Marokas medinām ir klusuma un 

miera oāze 

trešdiena, 13.10. 

Chefchaouen – Akchour 

(Pont de Dieu) – 
Chefchaouen 

 

 

 

 

***viesnīca Čefčauenā 

 aktīva diena Rifa kalnos – ekskursija uz Pont du Dieu dabas tiltu un Oued Farda aizu.            

Pēc īsa brauciena uz Akchour ciemu (30 km) dosimies vieglas-vidējas grūtības pārgājienā 

(~2 h turp-atpakaļ) pa taku augšup kalnā uz skatu punktu, no kura atklājas skaists skats uz Oued 

Farda aizu un Pont du Dieu (Dieva tilts) klinšu arku – dabas veidotu tiltu!  

Turpinājumā viegla pastaiga (~45 min) uz pirmo no Cascades d'Akchour ūdenskritumiem 

(Lower Falls) ar iespēju nopeldēties Fardas upītes baseinos.  

Alternatīva aktīviem ceļotājiem: grūts, piedzīvojumu pilns pārgājiens pa apakšējo Oued Farda 

aizas taku, kas ved gar kristāldzidro Fardas upīti līdz Pont du Dieu (Dieva tilts) klinšu arkas 

skatam no apakšas (~3 h turp-atpakaļ, taka ved pa upīti un pār slideniem akmeņiem un tiltiņiem!) 

ceturtdiena, 14.10. 

Chefchaouen – El Jebha 

– Al Hoceima   
****viesnīca Hoseimā 

pie Vidusjūras 

 garš, bet gleznains pārbrauciens uz Hoseimu (240 km) ar foto pauzi pie iespaidīgā Gorges 

Oued Laou kanjona un apskatot simpātisko, Mēness formā izliekušos El Jebha līci-pludmali, 

kas ir viens no gleznainākajiem Vidusjūras krasta skatiem Marokā 

 pēcpusdienā brīvais laiks atpūtai Hoseimā (Al Hoceima) – jaunā Marokas kūrortpilsētiņā, 

kas izvietojusies starp klintīm gleznainā Vidusjūras krastā 

piektdiena, 15.10. 

Al Hoceima   

 

 

****viesnīca Hoseimā 

pie Vidusjūras 

 1,5 h ekskursija ar kuģīti gar klinšaino un jūras alām bagāto Vidusjūras krastu, kas ir daļa 

no Al Hoceimas nacionālā parka 

 Plage Asfiha pludmale, no kuras paveras skats uz Penon de Alhucemas cietokšņa salu – 

Spānijai piederošu koloniju Ziemeļāfrikas piekrastē  

 Plage Quemado – skaistākā no Al Hoceima pludmalēm, kas iegūlusies klinšu ieskautā līcī 

 pēcpusdienā brīvais laiks un atpūta pie Vidusjūras Hoseima kūrortpilsētiņā 

sestdiena, 16.10. 

Al Hoceima – Gouffre 

Friouato – Fes   

 

 

****viesnīca Fēsā 

 pārbrauciens uz Gouffre du Friouato alām (184 km) - ja ala būs atvērta. Šobrīd ala ir slēgta. 

Ja to nevarēs apskatīt, tad tā vietā apmeklēsim Meknēsas VAI Tazas medinu-vecpilsētu 

 dziļākā alu sistēma Ziemeļāfrikā – Gouffre du Friouato alas ar iespaidīgu karsta kriteni. Tikai 

maza daļa no alu sistēmas ir izpētīta, bet speleologu pētījumi liecina, ka tā varētu būt ap 6 km 

gara (labākai pārskatāmībai nepieciešams paņemt līdzi lukturīšus un apavus ar roboto zoli) 

 pēcpusdienā turpinām tālāk ar pārbraucienu uz Fēsu (142 km) 

svēttdiena, 17.10. 

Fes – Casablanka 
 

 
 

****viesnīca 

Kasablankā 

 Fēsa – vecākā no Marokas impērijas pilsētām, pārliecinoši dēvēta par Marokas sirdi un 

simbolu. Straujais dzīves ritms, skaņas, aromāti un krāsas; dižāko valdnieku dinastiju laikā 

celtās ēkas; vieta, kur patvērumu visos laikos atraduši gan bēgļi, gan ceļotāji; Marokas 

neatkarības dzimšanas vieta; viena no lielākajām dzīvajām viduslaiku vecpilsētām pasaulē. 

UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļauto Fes el-Bali vecpilsētu (medina) ar 

bezgalīgo ielu un pagalmu labirintu būtu grūti apgūt pat nedēļas laikā... 

 vēlā pēcpusdienā pārbrauciens uz Kasablanku (280 km) 

pirmdiena, 18.10. 

Casablanka – Istanbul 

 
****viesnīca Stambulā 

 brīvs rīts Kasablankā 

 ~12:30 brauciens uz Kasablankas lidostu 

 16.10 – 22.45 lidojums Kasablanka – Stambula 

 transfērs uz viesnīcu pie Stambulas 

otrdiena, 19.10. 
Istanbul – Rīga  

 brīvs rīts Stambulā 

 shuttle transfērs uz lidostu 

 15.20 – 18.20 lidojums Stambula – Rīga 

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 295 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

lidojums Rīga – Stambula – Kasablanka – Stambula – Rīga (ekonomiskā klase); 

lidostu nodokļi; autobuss ceļojuma laikā; izbrauciens ar kuģīti Hoseimā; 

nakšņošana divvietīgos numuros ****viesnīcās (Čefčauenā - ***viesnīca); 

brokastis un vakariņas Marokā (izņemot 17.10 - tikai brokastis; Stambulā  - 

brokastis); ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos; 

IMPRO grupas vadītāja un vietējo gidu pakalpojumi; veselības apdrošināšana 

Ceļazīmes cena neietilpst 

dzērieni ēdienreižu laikā; pusdienas; personīgie izdevumi; ieejas maksa 

pasākumos un objektos, kuri nav minēti programmā; Hassana Mošeja 

Kasablankā (~12 EUR); dzeramnaudas un tamlīdzīgi maksājumi atbilstoši 

konkrētās valsts tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. Klientam jārēķinās, 

ka dzeramnaudas veidos papildu izmaksas ~50 EUR apmērā, kas jāsamaksā 

tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Marokā 

Pieteikšanās ceļojumam 

avansa iemaksa otrā iemaksa pilna summa 

EUR 400  līdz 08.05. EUR 500  līdz 08.08. atlikusī summa  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju 

anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 08.05. pēc 08.05. pēc 08.08. 

zaudētā summa EUR 200 EUR 500 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 05.09. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas 

doties minētajā ceļojumā 

Grupas sapulce 

23. septembrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīzas 

 LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc 

atgriešanās datuma. Nepilsoņiem par vīzas formalitātēm un izdevumiem lūdzam savlaicīgi interesēties IMPRO 

birojā!  

 Papildus dokumenti nepilngadīgajiem: ja pavadošā vecāka pasē nav ieraksta par radniecību ar bērnu- dzimšanas 

apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija; ja neviens no vecākiem nebrauc līdzi- notariāli apstiprināta viena 

vecāka atļauja vai notariāli apstiprināta tās kopija. 

!  Uzmanību! Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par PVN” izmaiņu gadījumā,  

kā arī atkarībā degvielas cenas, lidostu nodokļu pieauguma vai valūtas kursa svārstībām! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


