
 

 

 

Linedance – NO LIMIT – Linedance festival in AFRICA !!! 
 

Linedance festival in Morocco 
,,Le Soleil d'Agadir’’ 

2018.02.28 – 03.07 

PROGRAMA 

Iš Klaipėdos į Vilniaus oro uostą  planuojame išvykti 7.00 val. 
Vilniaus oro uoste planuojame būti 11.00 val., skrydis 13.00 val. 
Skrendame su Wizzair oro linijomis. Galimas VIENAS rankinis bagažas – 10 kg. 
p.s. artėjant datai, išvykimo laiką iš Klaipėdos dar patikslinsime. 

2018.02.28 (trečiadienis)  
- Atvykimas į Agadirą (16.35 val.). Nusimato šilti orai. Šiuo metu Maroke yra apie 20 laipsnius 
šilumos. 
- Apsigyvenam viešbutyje. Viešbučio kaina ŽMOGUI yra 24 eur/para x 5 naktys (su pusryčiais) 
- Bendra, organizuota vakarienė Marinoje (Agadiro pakrantėje).  
 

2018.03.01 (ketvirtadienis)  
 07:00 val  Išvyka su GIDU 
        Agadir – Tafraoute – Agadir 
 
Anksti ryte išvykstame autobusu į Tafraoute - riedulių ir uolų miestą, dar vadinamą berberų 
širdimi. Atstumas 170 km. Važiuoti apie 3 val. Oro temperatūra gali būti 15-17 laipsnių šilumos. 

Tafraoute - nedidelis miestelis Anti Atlaso kalnuose (šalies pietuose), įsikūręs vaizdingame 
Ameln slėnyje rožinio granito kalnų apsuptyje. Tafroute dar vadinamas Maroko migdolų sostine 
ir yra žymus ne tik riešutų gamyba, bet ir migdolų medžių grožiu: vasario-kovo mėn. vešliai 
žydintys medžiai džiugina akį saulės išdegintame kalnų kraštovaizdyje. 
Tafraoute apylinkėse yra spalvotų akmenų slėnis - belgų dailininko meno objektas. 1980 m. 
dailininkas išdažė didžiulius riedulius įvairiaspalviais dažais, kas atrodo gan neįprasta dykumos 
fone. Kitas įdomus objektas - "Napoleono kepurė" - natūralus olų darinys, primenantis žymiąją 
trikampę skrybėlę. 



Vakare grįžtame atgal į Agadirą. 
 
2018.03.02 (penktadienis)  
10:00 – 11:00val  LineDance pasišokimas Agadiro pakrantėje (derinama) 
11:00 val  Paradise Valley. Pietaujame vietoje, slėnyje. 

--: val   Krokodilų parkas (planuojama) 7 eur/žmogui, vaikui - 4 eur 
 

Anksti ryte mikroautobusais vykstame į "Rojaus slėnį" (Paradise valley"). 
"Rojaus slėnis" - Tamaghto upės slėnio dalis Atlaso kalnuose,  maždaug 30 km į šiaurę nuo 
Agadiro. Slėnis yra žinomas dėl savo gausybės kalnų baseinų ir mažų krioklių. Išvyka trunka 
apie 5-6 val.  
 

2018.03.03 (šeštadienis) – LineDance FESTIVALIS ,,Le Soleil d'Agadir’’ 
11:00 – 16:00 val   
Apranga -  Klubo marškinėliai + balta apačia (sijonas, kelnės ar pan…) Negalima                 
šortų ir trumpų sijonų 
 

2018.03.04 (sekmadienis)  
-Agadir – Essaouira – Domaine du Val D’Argan (vyninė) – Marrakesh 
-Viešbučio kaina Marrakeshe yra ŽMOGUI 21 eur/para x 2 naktys ( be pusryčių) 
-Naktinis Marakešas 

Anksti ryte autobusu išvykstame į Essaouirą (Atstumas 180 km, važiuoti apie 3 -3,5 val). 
Važiuojame vaizdingu keliu palei vandenyno pakrantę. Essaouira - tai  miestas Atlanto 
vandenyno pakrantėje, turintis be galo žavingą mediną.  XVa. portugalų įkurtas miestas-tvirtovė 
skalaujamas Atlanto vandenyno dar žinomas kitu pavadinimu – Magador. Senovėje jis buvo 
vienas iš svarbiausių Maroko uostamiesčių. Šeštajame dešimtmetyje miestas pagarsėjo kaip 
Maroko hipių sostinė. Šiandien – tai mėgstamas jaunimo kurortas, traukiantis banglenčių ir 
burlenčių sporto mėgėjus. 
Po pietų išvykstame į Marakešą (200 km, važiuoti apie 3 val.). Pakeliui užsukame į "Val 
d'Argan" vyno ūkį, kuris yra 30 km nuo Essaouiros. Tai yra vienintelis Maroko vynuogynas, 
gavęs EKO ūkio sertifikatą pagal ES reglamentą. Ūkis įkurtas 1994 m., ir apima maždaug 50 
hektarų žemės ploto. Prireikė 4 metų sunkaus darbo ir milžiniškų pastangų, kad išauginti 30 akrų 
vynuogynų, iš kurių dabar išgaunamas pilno kūno subalansuotas elegantiško vaisių aromato 
vynas. Čia auginamos daugiausiai Ronos slėnio (FR) vynuogių veislės - Clairette, Roussanne, 
Grenache Blanc baltiesiems vynams bei Mourvedre, Grenache ir Syrah raudoniesiems. 
Nakvynė Marakeše.  
Marakešas (Marakech) – Atlaso kalnų papėdėje įsikūręs miestas, dėl savo pastatų spalvos dar 
vadinamas rožiniu arba raudonuoju. Tai ketvirtas pagal dydį ir vienas iš keturių 
„imperatoriškųjų“ Maroko miestų, pastatytų Berberų imperijos. Kiek mažiau nei prieš 
tūkstantmetį įkurtas Marakešas labai greitai tapo vienu svarbiausių šalies komercinių, kultūrinių 
ir religinių centrų, 1960–1970-aisiais buvo geriau žinomas kaip „hipių meka“, o šiandien yra 



vienas labiausiai turistų lankomų miestų pasaulyje. Miesto širdis -  Marakešo Džema el Fna 
aikštė (Jemaa el-Fna) – čia tiesiog ant grindinio įsikūrę gyvačių kerėtojai, istorijų pasakotojai, 
kvepalų, vaistinių žolelių ir prieskonių pardavėjai, šou rengia ugnies rijikai. Čia kepama mėsa, 
žuvis, susitinka ir vakarieniauja vietiniai gyventojai, o naktį aikštė pabunda ir čia galima sutikti 
akrobatų, būrėjų, muzikantų bei pasakotojų. Marokiečiai Džema El Fna aikštę vadina didžiausiu 
pasaulyje barbekiu po atviru dangumi.. 
 

2018.03.05 (pirmadienis) - 

- Marakešas  - Ouzoudas (Uzudo kriokliai) – Marakešas 

- Naktinis Marakešas 

Ryte išvykstame prie Uzudo krioklių (150 km, važiuoti 2,5-3 val). Oro temperatūra gali būti 15-
17 laipsnių šilumos. Reikia turėti patogią avalynę ir šiltesnę aprangą. Uzudo krioklys (Ouzoud 
falls)  – vaizdingas krioklys Maroke, Aukštojo Atlaso kalnuose,  Aukštis – 110 m. Krioklį sudaro 
kanjonu tekanti El Abido upė. Krioklys yra sudarytas iš 3 pakopų.  
Vakare grįžtame atgal į Marakešą. 
 
2018.03.06 (antradienis) - 
- Pusdienis Marakeše 
- Po pietų  išvykstame į Agadirą. 

Laisvas laikas Marakeše, po pietų važiuojam atgal į Agadirą. Nakvynė Agadire. 

2018.03.07 (trečiadienis) - 
- Vykstame į oro uostą. 
Skrydis – 17.15 val. iš Agadyro.  Vilniuje būname – 00.40 val (kovo 8 d.) 
 

SVARBU!!! 
Asmens dokumentai. Lietuvos Respublikos piliečiams vykstant į Maroką privaloma turėti 
pasą. Jis turi galioti ne trumpiau kaip 6 mėn. nuo kelionės pabaigos. Lietuvoje išduotos asmens 
tapatybės kortelės Marokas nepripažįsta! 

Apranga. Šiuo atveju aprangai būnant Maroke nėra reikalavimų. Marokiečiai jau yra įpratę 
matyti vakarietišką apsirengimą. Tačiau Marokas yra islamiška šalis, kuri puoselėja savo šalies 
tradicijas, dėl ko žmonių apranga čia turi tam tikrų apribojimų, ypač moterims. Svečiuojantis 
šioje šalyje, lankantis tam tikrose religinėse vietose ar šiaip užsukant į lankomiausias keliautojų 
vietas, patartina vengti marškinėlių su petnešėlėmis ir giliomis dekoltė, trumpų sijonų ir šortų. 
Dėvėkite marškinėlius su trumpomis rankovėmis bei kelnes arba bridžus. Tokius keliautojus, 
kurie gerbia svečią šalį ir jos kultūrą, vietiniai priima kur kas svetingiau. 
Rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų kelionės draudimą. 
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