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MAROKO - wyprawa pełna orientu + Festiwal Róż 

 
Trasa: Agadir – Marrakech – Casablanca – Rabat – Meknes – Volubili – Fes 
– Atlas Średni – Midelt – Erfoud – Rissani – Merzouga – Erg Chebbi – 
Tineghir – Wąwóz Todra – Wąwód rzeki Dades – Dolina róż – Ait Benhaddou 
– Taliouine – Taroudant – Agadir. 
 
Maroko jest żywą i wielobarwną mozaiką orientalnej kultury. Stanowi 
połączenie nowoczesności z zabytkowymi pałacami, medynami i meczetami. 

Kraj o niezwykłej historii, barwnej tradycji i wyśmienitej kuchni. Oferuje wspaniałe szczyty górskie, słoneczne 
plaże na wybrzeżu Atlantyckim, olśniewającą architekturę i gorące piaski Sahary. 
 
Maroko to także: herbata z miętą, henna, orientalne zapachy, kolory i ornamentacje, biżuteria, muzyka i 
wielbłądy. Na północy kraju dominuje ludność arabska. Południe to Berberowie – najdawniejsi mieszkańcy 
Maroka. Kultywują swoje zwyczaje, miejscowe dialekty i odrębną architekturę (kazby, komunalne spichlerze – 
agadiry, gliniane domy przylegające do zboczy). Berberyjki nie zasłaniają twarzy, a przed złem chronią je 
amulety i bransolety... 
 
Święto Róż wieńczy okres zbiorów płatków róż. Ma miejsce w miejscowości El Kalaa M'Gounna, która jest 
praktycznie jedyną osadą w regionie, zwanym Doliną Róż. W regionie tym tradycyjnie od pokoleń uprawia się 
szczególnie cenione odmiany róż: stulistną i damasceńską. 
Z płatków tych róż wytwarza się dwa zasadnicze produkty: wodę różaną i olejek różany. Mają one szczególne 
znaczenie w marokańskiej kulturze. W czasie festiwalu ulice usłane są płatkami róż, przejeżdżają nimi kolorowe 
wozy, pomalowane w tradycyjne wzory, dookoła rozlega się muzyka - Marokańczycy tańczą i śpiewają, panuje 
radosna atmosfera. 
 
Niezwykła przygoda czeka właśnie na Ciebie! 
 
 
Największe atrakcje:  

 Uczestnictwo w obchodach Festiwalu Róż w Kelaat M'Gouna 
 Casablanca – największe miasto Maroka, z niezwykłą, białą, przedwojenną zabudową 
 Rabat – stolica, w której przeplata się nowoczesność ze średniowieczem 
 Erg Chebbi – najwyższe wydmy Maroka 
 Tajemnicza medyna w Fezie 
 Ait Benhaddou – wioska w całości zbudowana z bitej gliny (UNESCO) 
 Przejazd przez Atlas Średni – malowniczą krainę Berberów 
 Marrakesz - „Czerwone Miasto”, urzekające kulturową mieszanką barw, dźwięków i zapachów 

 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Agadir (-/-/K) 

Przylot na lotnisko do Agadiru. Transfer do hotelu w Agadirze. Kolacja i nocleg. 

 

Dzień 2 Marrakech (S/-/K) 

Po śniadaniu przejazd poprzez Atlas Wysoki (autostradą) do Marrakeszu. Wizyta w Pałacu Bahia, dawnej 

rezydencji wielkiego wezyra. Przyjemny spacer poprzez ogrody meczetu Koutoubia. Odkryjemy stare miasto 

przechodząc labiryntem wąskich uliczek w poszukiwaniu starego zajazdu dla karawan, dawnych riadów by 

poznać tradycyjny styl życia, publicznych ujęć wody i pieców chlebowych. Wizyta w Medersie ben Youssef, 

dawnej wyższej szkole koranicznej pozwala odkryć artystyczny aspekt mediny. Postój w lokalnej zielarni 

pozwala zapoznać się z magią naturalnych lokalnych wyrobów, popularnie w Maroku używanych, od przypraw 

po czarne mydło. Spacer poprzez suk, największy marokański targ z licznymi zakładami rzemieślników i 
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sklepikami z kolorowymi wyrobami, kończy się na Placu Jemaa el Fna. Tam właśnie wieczorami gromadzą się 

zaklinacze węży, małpy na smyczy, muzykanci i bębniarze. Prawdziwa uczta dla zmysłów. Nocleg I kolacja w 

hotelu. 

 

Dzień 3 Marrakech – Casablanca – Rabat (S/-/K) 

Po śniadaniu przejazd do Casablanki. Zwiedzanie meczetu Hassana II, symbolu miasta, jednego z największych 

w świecie muzułmańskim, a zbudowanym na oceanie. Przejazd do Rabatu, stolicy Maroka. Zwiedzanie Chelli, 

gdzie na ruinach rzymskich powstała nekropolia dynastii Merynidów. Wizyta w mauzoleum Mohameda V, 

stojącym pośród ruin XII wiecznego meczetu. Spacer po Kazbie Oudaia, starej twierdzy malowniczo położonej 

przy ujściu rzeki Bou Regreg do Atlantyku. Nocleg i kolacja w hotelu. 

 

Dzień 4 Rabat – Meknes – Volubili – Fes (S/-/K) 

Po śniadaniu przejazd do Meknes, czarującej stolicy za panowania sułtana Moulaya Ismila. Najpiękniejsza w 

Maroku brama Bab Mansour, bogato dekorowana, położona tuż przy głównym placu el–Hedim. Wizyta w 

stajniach i spichlerzach, gdzie legendarnie stacjonowało 12 000 koni oraz w mauzoleum Moulaya Ismaila. 

Przejazd do malowniczo położonego Volubilis, ruin rzymskiej stolicy kolonii Mauretani Tigitanis. Zwiedzanie ruin, 

które słyną szczególnie z dobrze zachowanych oryginalnych mozaik. Przejazd do Fezu, kolacja i nocleg w 

hotelu. 

 

Dzień 5 Fes – Atlas Średni – Midelt (S/-/K) 

Po śniadaniu zwiedzanie najbardziej oryginalnego z sułtańskich miast. Medina Fezu została uznana przez 

UNESCO, jako najlepiej zachowana na świecie i w całości wpisana na listę światowego dziedzictwa. Składa się 

z ponad 9 tysięcy uliczek, z których wiele jest tak wąskich, że lokalne muły i osły, najpopularniejszy środek 

transportu w Fezie, z trudem się w nich mieszczą. Miasto pozostawało stolicą Maroka przez ponad 400 lat, a 

teraz jest to centrum duchowe, religijne, kulinarne i rzemieślnicze kraju. Postój na wspaniałej panoramie 

widocznej z bastionu południowego. Spacer po Fes el Bali, najstarszej części miasta, z meczetem Kairouańskim 

i mauzoleum Idrisa II, symbolami miasta. Wizyta w muzeum Najjarine, dawniej największym w Fezie zajeździe 

dla karawan. Największe tradycyjne garbarnie i farbiarnie skór i uliczki rzemieślników i małych kupców.Spacer 

po starej dzielnicy żydowskiej, mellah, z XVII wieczną synagogą. Przejazd w góry Atlasu Średniego do 

malowniczego miasteczka Ifrane, zwanego małą szwajcarią i kontybuacja do Midelt. Kolacja i nocleg w hotelu w 

Midelt. 

 

Dzień 6 Erfoud – Rissani – Merzouga – Erg Chebbi (S/-/K) 

Po śniadaniu przejazd skrajem Atlasu Średniego, poprzez piękny wąwóz rzeki Ziz, na pustynne tereny Tafilalt i 

dalej do saharyjskiego miasta Erfoud. Wizyta w zakładzie obrabiającym marmury ze skamielinami. Region słynie 

z wydobycia marmuru z zatopionymi w nim amonitami i innymi skamielinami. Rissani, wrota na pustynię 

piaskową. Zakwaterowanie w kameralnym hotelu w okolicach Merzougi, blisko wydm Erg Chebbi. Są to 

najwyższe, robiące niesamowite wrażenie, wydmy Maroka. Wyjazd na zachód słońca na wydmy. Kolacja i 

nocleg w hotelu przy wydmach. 

 

Dzień 7 Tineghir – Wąwóz Todra (S/-/K) 

Po śniadaniu ciekawostka regionu khettary, dawne podziemne systemy rozprowadzania wody, których 

pozostałości można zobaczyć tylko w tych okolicach. Przejazd do Tineghir i wjazd w wąwóz Todry, podróż 

wśród oaz z palmami daktylowymi i widoków robiących niesamowite wrażenie. Ściany wąwozu zbliżają się do 

siebie, aż pozostaje tylko wąski przesmyk pomiędzy skałami o 300 m wysokości. Spacer po jednej z 

malowniczych oaz w wąwozie. Kolacja i nocleg w Dolinie M’Goun, w głębi doliny róż. 

 

Dzień 8 Wąwód rzeki Dades – Dolina róż – Ait Benhaddou (S/-/K) 

Po śniadaniu przejazd do wąwozu rzeki Dades. Wjedziemy w góry Atlasu Wysokiego. Wspaniałe widoki, 

intensywnie czerwona ziemia, dawne kazby, górujące nad okolicą oraz niesamowite formacje skalne. Przejazd 
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do Ouarzazate poprzez dolinę róż, gdzie uprawiana jest róża z Damaszku pośród kolorowych pejzaży. Dalszą 

część dnia spędzimy w Dolinie Róż biorąc udział w obchodach związanych z Festiwalem. Podczas barwnych 

obchodów Festiwalu czekać nas będzie wiele atrakcji, w tym: berberska szarża konna oraz wybór Miss Róż. 

Przejazd do Ait Benhaddou. Kolacja i nocleg w hotelu. 

 

Dzień 9 Ait Benhaddou – Taliouine – Taroudant (S/-/K) 

Po śniadaniu spacer po Ait Benhaddou, największym marokańskim ksarze, dużej wiosce ufortyfikowanej, w 

całości zbudowanej z bitej gliny, na wzgórzu w niesamowitym pustynnym krajobrazie. Wiele znanych filmów było 

tutaj kręconych: Gladiator, Aleksander, Królestwo Niebieskie. Następnie przejazd poprzez pustynny skraj Atlasu 

Wysokiego i malownicze półpustynne tereny w region Taliouine, słynny ze względu na uprawiany tutaj krokus 

sativus, z którego pozyskuje się szafran. Przejazd do dawnego centrum handlu karawan, Taroudantu popularnie 

zwanego „małym Marakeszem”. To tradycyjne miasto, do którego docierają jeszcze nieliczni turyści, posiada 

niesamowity urok. Spacer po medinie, poczynając od słynnych czerwonych murów, poprzez malownicze wąskie 

uliczki, targ zbożowy, gdzie czas stanął w miejscu i lokalny souk (targ). Herbatka miętowa w malowniczych 

ogrodach Salam. Nocleg i kolacja w hotelu w okolicach Taroudantu. 

 

Dzień 10 Taroudant – Agadir (S/-/K) 

Po śniadaniu przejazd do Agadiru. Panoramiczne zwiedzanie miasta. Wjazd na wzgórze Agadir Oufylla, na 

którym dawniej znajdowała się stara część miasta, a dzisiaj ruiny i wspaniały widok. Zakwaterowanie z hotelu w 

pobliżu promenady i oceanu. Po południe wolne. Kolacja i nocleg w hotelu. 

 

Dzień 11 Agadir (S/-/-) 

Po śniadaniu czas wolny na samodzielną eksploracje miasta. Po południu transfer na lotnisko, wylot do 

Warszawy.  

 

Dzień 12 Agadir – Warszawa (-/-/-) 

Przylot do Warszawy. 

 
Termin:   29.04 - 10.05.2018r. 

   
 
 Cena:  2998 PLN + 847 EUR / osoba dorosła 
  

 
Cena obejmuje:  

 

 przeloty samolotem rejsowym na trasie Warszawa / Agadir / Warszawa, opłaty lotniskowe i podatki 
graniczne (bagaż rejestrowany w cenie) 

 10 noclegów w hotelach 3*/4* (dopłata do pokoju 1-os. 170 EUR) 

 transfery lotnisko / hotel / lotnisko 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania 

 bilety wstępu do wymienionych w programie atrakcji 

 wycieczkę wielbłądem na wydmach Erg Chebbi 

 wyżywienie zgodnie z programem (S-śniadanie, L-lunch, K-kolacja) 

 polskojęzycznego pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel 

 opłatę wjazdową do Maroka oraz lokalne podatki i opłaty rządowe 

 opłatę wylotową z Maroka 

 ubezpieczenie KL i NNW wraz z opcją amatorskiego uprawiania sportu w SIGNAL IDUNA Polska 

 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31. 
 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do posiłków, napiwków, wydatków osobistych, opłat za 
filmowanie i fotografowanie.  
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UWAGA Kalkulacja dla grupy 08 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program może ulec 
zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena biletów lotniczych z 
dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu. 
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