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MAROKO - wyprawa pełna orientu + Sylwester ‘2018 

 
Trasa: Marrakesz – Rabat – Fez – Atlas Średni – Ifrane – Dolina Ziz – Erg Chebbi 
- Wąwóz Todra – Ouarzazate - kazba Taourirt - Ait Benhaddou – Atlas Wysoki – 
Przełęcz Tizi-n-Tichka – Marrakesz. 
 
 
 

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... 
 
Niezwykła przygoda czeka właśnie na Ciebie! 
 
Największe atrakcje:  

 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 
 Uroczysta kolacja sylwestrowa w słynnej restauracji Dar Essalam w Marrakeszu, serwującej 

tradycyjną kuchnie marokańską w bogato dekorowanych wnętrzach, zdobionych mozaikami, stiukami 
oraz drewnem cedrowym 

 Marrakesz - „Czerwone Miasto”, urzekające kulturową mieszanką barw, dźwięków i zapachów 

 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Marrakesz (-/-/K) 
Przylot do Marrakeszu, przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Czas na odpoczynek i odświeżenie. 
Zakwaterowanie w malowniczym riadzie w medynie (starym mieście). Riady to dawne pałace burżuazji, 
bogatych kupców lub rzemieślników przerobione na kilkupokojowe hoteliki, utrzymane w marokańskiej 
architekturze, oryginalnie udekorowane i położone w wąskich uliczkach mediny. 
Późniejszym popołudniem 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 Muzeum Marrakeszu, 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 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. Degustacje w lokalnych garkuchniach na placu Jemma el Fna. Kolacja i nocleg w riadzie w 
Marrakeszu.  
  
Dzień 2 Marrakesz – SYLWESTER (S/-/K) 
Po śniadaniu wizyta w ogrodach Majorelle, rozsławionych przez Yvs St Laurent oraz w Muzeum Berbreskim, 
które do nich przylega, a w którym można poznać lokalne tradycje. Spacer po ogrodach Menara, gajach 
oliwnych przylegających do miasta oraz wizyta w dawnym sułtańskim pawilonie spotkań. Wizyta w pałacu Bahia, 
dawnej rezydencji wielkiego wezyra Ba Ahmeda. Spacer poprzez stare miasto i czas wolny na souku. Po 
południu czas na odpoczynek i przygotowania do sylwestrowej nocy. Wieczorem, uroczysta kolacja 
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sylwestrowa w słynnej restauracji Dar Essalam w Marrakeszu http://www.daressalam.com/src/index.php, 
serwującej tradycyjną kuchnie marokańską w bogato dekorowanych wnętrzach, zdobionych mozaikami, 
stiukami oraz drewnem cedrowym. Kolacja z lokalną muzyką i występami.  
 
Dzień 3 Marrakesz – Rabat (S/-/K) 
Po późniejszym śniadaniu 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. Kolacja. Nocleg w hotelu w Rabacie.  
 
Dzień 4 Rabat – Fez (S/-/K) 
Po śniadaniu przejazd do Fezu, pierwszej stolicy i najbardziej tradycyjnego miasta w kraju. Zwiedzanie mediny, 
najstarszej części Fezu (UNESCO). To miejsce, gdzie czas się zatrzymał kilka wieków temu, a w labiryncie 
ponad 9. tys uliczek cały czas dosiada się osłów i mułów. Wizyta w tradycyjnych, największych w Maroku, 
garbarniach i farbiarniach skór, spacer wąskimi uliczkami mediny z tradycyjnym ręcznym rzemiosłem, możliwość 
zajrzenie do mauzoleum Idrisa II, patrona miasta, zwiedzanie dawniej największego w mieście zajazdu dla 
karawan dziś przekształconego na muzeum Najjarine. Kolacja. Nocleg w hotelu w Fezie. 
 
Dzień 5 Fez – Atlas Średni - Ifrane – Dolina Ziz – wydmy Erg Chebbi (S/-/K)  
Po śniadaniu przejazd poprzez góry Atlasu Średniego. Krótki postój w miasteczku Ifrane, zwanym popularnie 
szwajcarską wioską, na wysokości 1750 m n.p.m., gdzie zimą zawsze leży śnieg. Dalej droga na południe ze 
zmieniającymi się krajobrazami, przechodzącymi z górskich w pustynne w regionie Tafilalt. Przejazd poprzez 
piękną dolinę i wąwóz rzeki Ziz. Przejazd w okolice Merzougi, wioski położonej tuż przy najwyższych wydmach 
piaskowych Maroka. Erg Chebbi sprawia niesamowite wrażenie, wielkie wydmy piaskowe przesypujące się na 
wysokości około 350 metrów. Wyprawa karawaną wielbłądów na nocleg pod namiotami pośród piasków pustyni. 
Kolacja pod osłoną nieba. 
 
Dzień 6 Wąwóz Todra – Ouarzazate (S/-/K)  
Po śniadaniu przejazd poprzez pustynne tereny do jednej z największych naturalnych atrakcji regionu, wąwozu 
rzeki Todry. Tradycyjne wioski, są dosłownie zawieszone na zboczach, ponad malowniczymi górskimi oazami. 
Tradycyjna architektura z pise (specjalnie przygotowywana glina), ksary i kazby wyjątkowo malowniczo łączą się 
tutaj z krajobrazem. Przejazd aż do przełomu wąwozu, gdzie 300. metrowe głazy tworzą wąskie przejście. 
Przejazd wzdłuż pasma Atlasu Wysokiego, gdzie dominuje intensywnie czerwona ziemia i monumentalne 
gliniane kazby.  Kolacja. Nocleg w hotelu w Ouarzazate.  
 
Dzień 7 Ouarzazate – kazba Taourirt – Ait Benhaddou – Atlas Wysoki – Przełęcz Tizi-n-Tichka - 
Marrakesz (S/-/K) 
Po śniadaniu wizyta w kazbie Taourirt, dawnej rezydencji możnowładców z rodu Glalouich. Następnie przejazd 
do Ait Benhaddou, największego marokańskiego ksaru, dużej ufortyfikowanej wioski, w całości zbudowanej z 
bitej gliny, położonej na wzgórzu w niesamowitym pustynnym krajobrazie. Kręcono tu wiele znanych filmów, np. 
Gladiator, Aleksander, Królestwo Niebieskie. Następnie przejazd poprzez malownicze góry Atlasu Wysokiego. 
Droga poprowadzi przez przełęcz Tizi-n-Tichka na 2260 m p.p.m. Wspaniałe widoki, intensywne kolory skał i 
tradycyjne wioski berberskie. Kolacja. Nocleg w hotelu w Marrakeszu.  
 
Dzień 8 Marrakesz – Warszawa (S/-/-) 
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Warszawy.  

 
Termin:   30.12.2018 r. - 06.01.2019 r. 

   
 Cena:  3277 PLN + 910 EUR  
  

Cena obejmuje:  
 

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

 noclegi: riad, hotele 4* (dopłata do pokoju 1-os. 317 EUR) 
 3 noclegi - Marrakesz / riad 
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 1 nocleg – Rabat / hotel 4* 
 1 nocleg – Fez / hotel 4* 
 1 nocleg – rejon wydm Erg Chebbi / hotel 4* 
 1 nocleg – Ouarzazate / hotel 4* 

 transfery minibusem lotnisko / hotel / lotnisko 

 transfery i przejazdy minibusem podczas zwiedzania 

 bilety wstępu do wymienionych w programie atrakcji 

 wycieczkę na wielbłądach na wydmy Erg Chebbi 

 degustacje w garkuchniach na placu Jemma el Fna w Marrakeszu 

 wyżywienie zgodnie z programem (S-śniadanie, L-lunch, K-kolacja) – dwa posiłki dziennie (kuchnia 
marokaństwa) 

 uroczysta kolacja sylwestrowa w słynnej restauracji Dar Essalam w Marrakeszu, serwującej tradycyjną 
kuchnie marokańską  

 polskojęzycznego pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel (pilot oczekuje na grupę na 
lotnisku w Marrakeszu w dniu przylotu, pozostaje z grupą przez cały czas pobytu w Maroku i rozstaje się 
z grupą na lotnisku w Marrakeszu w dniu wylotu; podczas przelotu uczestnicy pozostają pod opieką 
personelu pokładowego linii lotniczej)  

 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, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł.  

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. 
We wszystkich dużych miastach, podczas zwiedzania, przechodzi się przez lokalne targowiska spożywcze. Zawsze jest to szansa 
na poznanie, zakupienie, spróbowanie lokalnych owoców, warzyw ale także różnorodnych placków, słodyczy itd. często w takich 
miejscach wypiekanych i sprzedawanych. Ponadto w mniejszych miejscowościach podczas przejazdów, regularnie mają miejsce 
targowiska, najczęściej raz w tygodniu w danej wiosce. Podczas przejazdu zawsze będzie okazja do postoju na takim lokalnym 
targowisku (jeśli w danym dniu będzie odbywał się targ). Można w ten sposób pokupować różne przysmaki i jeść zamiast obiadu. 
Można przynieść swoje smakołyki do niektórych kawiarni (nie wszędzie i nie wszystkich ale w wielu przypadkach można) i zamówić 
tam tylko napoje. W ciągu niektórych dni można nawet zatrzymać się w jakimś malowniczym miejscu i zrobić „piknik” z ładnym 
widokiem. W miastach często można zjeść prosto, tradycyjnie w bardzo lokalnych restauracyjkach, czasami na stojąco, czasami na 
ulicy, ale lokalnie. Nie trzeba tego z góry ustalać, po prostu w ciągu dnia albo z dziennym wyprzedzeniem można będzie ustalać na 
bieżąco czy, co i gdzie grupa będzie miała ochotę jeść na obiad. Oczywiście kiedy pojawiają się jakieś charakterystyczne dla 
regionu czy okresu przysmaki, pilot będzie dawał okazję do ich skosztowania.  
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