MAROKO

MAROKO
Są na świecie miejsca, które mają w sobie element baśni, legendy i tajemnicy.
Zatłoczone bazary, na których kupić można egzotyczne przyprawy. Stragany
mieniące się kolorami owoców tak dojrzałych, że zdają się pękać pod
najmniejszym naciskiem. Słodkawy zapach mocnej herbaty towarzyszący
przytłumionym rozmowom. Dywany o wzorach tak cudownych, że zdają się
hipnotyzować. To wszystko kraina z baśni i legend. To świat z opowieści tysiąca
i jednej nocy. Ta magiczna kraina istnieje naprawdę. Zapraszam Państwa do
Maroka.

MARAKESZ
Marrakesz - miasto barw. Kolorowe, zaskakujące, pachnące przyprawami i słońcem. Historia jest tu
wszechobecna począwszy od oszałamiającej architektury stolic kolejnych dynastii, poprzez pustynne kasby na
starożytnych grobowcach, na wzgórzach kończąc. Marrakesz - nie ma innego miasta, które by tak działało na
wszystkie zmysły: pachnie, gra, poraża kolorami. Wybijają się zwłaszcza mury otaczające medynę, mieniące się
różnymi odcieniami rdzy w zachodzącym słońcu. Miasto jest geograficznym środkiem kraju, miejscem styku
kultur arabskiej i afrykańskiej, bazą dla karawan przemierzających Saharę, jego sercem jest plac Jamaa el-Fna nie zasypiający ani na sekundę. Plac, mimo że jest turystyczną atrakcją opisywaną w każdym przewodniku, nie
przestaje być fascynującym i wciągającym miejscem.

DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie o godz. 05:45. Wylot
o godz. 07:45 - przylot do Frankfurtu o godz. 09:45. Wylot o
godz. 11:55. Przylot do Marakeszu o godz. 14:35. Transfer
do hotelu. Zakwaterowanie w Hotelu Riad Al Jazira .Krótki
wypoczynek, następnie spacer po mieście. Odkryjemy
Marakesz wędrując labiryntem wąskich poprzez suk,
największy
marokański
targ
z
licznymi
zakładami
rzemieślników i sklepikami z kolorowymi wyrobami. Na Placu
Jemma el Fna Tam wieczorami gromadzą się zaklinacze węży,
muzykanci i bębniarze. Prawdziwa uczta dla zmysłów. Kolacja
powitalna w orientalnej restauracji z muzyką na żywo oraz
tancerką orientalną

Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie w hotelu. Następnie ogrody Majorelle, rozsławione
przez Yvs St Laurent, w nowym mieście. Powrót do starego
miasta i pałac Bahia, należący dawniej do wielkiego wezyra
Ba Ahmeda. Obiad w restauracji.

Następnie rozpoczniemy
grę miejską pośród labiryntów
starego miasta „Maroko Express”. Gra polega na tym aby
uczestnicy w mniejszych grupach, posługując się specjalnie
dla
nich
przygotowanymi
mapkami,
a także komunikując się z lokalną ludnością będą wykonali
zadania, dzięki którym nie tylko samodzielnie poznają
Marrakesz, ale także lokalną kulturę i zwyczaje. Dowiedzą się
co to bankowość halal, coraz popularniejsza w krajach
muzułmańskich. W czasie zabawy będą musieli trafić do
konkretnego riadu, w którym czekać będzie tradycyjny
berberyjski napój, wycisną na czas świeży sok oraz zdegustują
przysmaków sprzedawanych w lokalnych garkuchniach na
placu Jemma el Fna, a także wymyślą i kupią za konkretną
kwotę takie rekwizyty, materiały, stroje lub kosmetyki, które
podczas
imprezy
na
pustyni
wykorzystają
do
ucharakteryzowania jednej osoby z grupy na tradycyjnego
Berbera Bankowca. Zakończenie gry herbatką na tarasie na
dachu jednej z lokalnych kawiarni z widokiem na Plac Jemma
el Fna. Jest to serce i dusza Marrakeszu, ożywająca
wieczorami, trochę przed zachodem słońca.
Na plac wychodzą wieczorami zaklinacze węży, bębniarze,
opowiadacze bajek oraz wjeżdżają lokalne garkuchnie
i zaczyna się wielkie grillowanie i gotowanie. Prawdziwa uczta
dla zmysłów. Powrót do riadu. Kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu przejazd poprzez Atlas Wysoki,
malowniczą drogą poprzez przełęcz Tizi-n-Tichka na 2260 m
n.p.m. Przejazd do leżącego na dawnym szlaku solnym Ait Ben
Haddou, największego marokańskiego ksaru, wpisanego
w całości na listę UNESCO, położonym w krajobrazie
księżycowym, gdzie kręcono liczne znane filmy: Babel, Gladiator,
Aleksander, Królestwo Niebieskie i wiele innych. Spacer po
ksarze. Nocleg i kolacja w butikowym hotelu utrzymanym
w lokalnych tradycjach ksarów i kazb. Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu przejazd do wąwozu Todry aż
do przełomu wąwozu z wąskim przejściem pomiędzy 300
metrowymi skałami. Obiad w lokalnej restauracji. Następnie
przejazd samochodami terenowymi pustynnym off roadem
poprzez pustynię kamienistą, hamadę i powoli pojawiające się
wydmy piaskowe aż pod Erg Chebbi, najwyższe piaskowe
wydmy Maroka. Po drodze poczęstunek herbatką w namiocie
półkoczowników. Zakwaterowanie na campie, w komfortowych
namiotach z łóżkami, łazienkami, przy wydmach. Kolacja na
pustyni i zabawa w saharyjskich rytmach. Nocą proponujemy
spacer na wydmy, by nacieszyć oczy pustynią sącząc drinka i
podziwiając niebo czarne jak atrament usłane gwiazdami.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Następnie przejazd samochodami terenowymi do
autobusu, przejazd poprzez tereny pustyni. Obiad w lokalnej
restauracji. Dalsza część podróży - fragment Doliny Rzeki Draa
i podróż wzdłuż terenów pełnych oaz, z uprawami palm
daktylowych.
Region
cechuje
tradycyjna
berberska
architektura pise, bitej gliny. Cały czas zamieszkałe kazby
(domy ufortyfikowane) i ksary (wioski ufortyfikowane), żyją tak
jakby czas się zatrzymał wieki temu. Wizyta w starej kazbie.
Poczęstunek na tarasie na dachu kazby lokalnymi
przysmakami. Przejazd do Ouarzazate. Kolacja i nocleg
w hotelu.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Wizyta w Studiu Filmowym Atlas - pełne dekoracji
ze znanych filmów (Babel, Klejnot Nilu, Gladiator, Asterix misja
Kleopatra, Wzgórza mają oczy II). Przejazd poprzez
malownicze półpustynne tereny w region Taliouine, słynny
z uprawianych krokusów sativus, z którego pozyskuje się
szafran. Przejazd do Agadiru. Kolacja i nocleg w hotelu
w Agadirze.

DZIEŃ 7- 8
Wypoczynek w hotelu z ultra all inclusive, plażowanie,
możliwość skorzystania z surfingu, nurkowania, połowów ryb.

DZIEŃ 9
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko. Wylot z Marakeszu
godz. 09:30. Przylot do Zurichu o godz. 13:50. Wylot o godzinie
17:15. Przylot do Warszawy o godzinie 19:10.

Marokańczycy stworzyli coś jeszcze – coś z myślą o nas podróżnikach , turystach ,
globtroterach : Riady.
Riady to odpowiednik hotelu, gospody i domu w jednym. Detale jakie można odnaleźć
przechadzając się po tej przestrzeni, zdaja się wymykać rozsądkowi. Są piękne jak w bajce,
egzotyczne, po prostu magiczne. Stojąc na środku patio zawsze widać niebo, tak czarne jak
rozlany atrament,
na którym ktoś ułożył błyszczące gwiazdy. Domy te pełnią dziś rolę
pensjonatów i hoteli o najwyższym światowym standardzie. Ich architektura sprawia, że ich
atmosfera staje się niezwykle kameralna, wręcz intymna – to zaczarowany świat bajkowego
Maroka.

Riad Al Jazira
Od ponad 20 lat „dziecko Medyny” - Ben Abdallah - odnawia pałace i riady w Marrakeszu, aby
zachować ich dziedzictwo i niesamowity charakter. Wykorzystuje do tego jedynie tradycyjne
materiały i autentyczną kuchnię. Jednym z uratowanych przez niego riadów jest właśnie butikowy
hotel Riad Al Jazira. Pokoje rozmieszczone są wzdłuż kwiecistych balkonów wokół dziedzińca,
ukryte są za ciężkimi mauretańskimi drzwiami. Każdy pokój dysponuje częścią wypoczynkową
oraz łazienką. Wyposażone są w łóżko typu King Size lub dwa pojedyncze, indywidualnie
sterowaną klimatyzację oraz sejf. W pomieszczeniach ogólnodostępnych można korzystać
z bezpłatnego Wi-Fi. Na terenie obiektu mieści się ponadto centrum odnowy biologicznej z łaźnią
parową. Na miejscu dostępne są też masaże. Personel służy pomocą przy organizacji wycieczek.
Obiekt oferuje basen i taras na dachu z widokiem na medynę.

Namioty na pustyni
Jest to miejsce znajdujące się na pustyni, gdzie główną atrakcją są noclegi w namiotach wykonanych ze skóry wielbłądziej i
możliwość obcowania z naturą. Będąc w La Bell Etolie można podziwiać spektakularne zachody i wschody słońca, piękne
gwieździste niebo oraz relaksować się w błogiej ciszy, którą daje pustynia. Nocleg w tym cudownym miejscu jest wspaniałym
doświadczeniem, które pozostawia trwały ślad w pamięci, wywołując tęsknotę, która sprawia, że nie sposób zapomnieć...

Hotel
*****
Obiekt usytuowany jest w centrum miasta Ouarzazate, nazywanego przez wielu Marokańskim Hollywood.
Miejsce to pełne jest magii kina, hotel stał się bowiem tłem dla wielu filmów. Pełny jest orientalnych,
autentycznych artefaktów sztuki i rzemiosła berberyjskiego tworząc atmosferę niczym z baśni Tysiąca i jednej
nocy. Wszystkie pokoje oraz apartamenty typu suite są klimatyzowane i wyposażone w telewizor
z dostępem do kanałów satelitarnych, łazienkę oraz prywatny balkon lub taras. Do Państwa dyspozycji jest także
bezpłatne Wi-Fi. W obiekcie mieszczą się 4 restauracje serwujące dania kuchni francuskiej, włoskiej, azjatyckiej
i tradycyjnej marokańskiej. Możecie Państwo również odprężyć się przy koktajlu w piano barze. Hotel oferuje
basen oraz centrum spa z łaźnią turecką, sauną i wanną z hydromasażem. Osoby pragnące aktywnie spędzić
czas wolny mogą skorzystać z kortów tenisowych, boiska do piłki. Ponadto hotel oferuje naukę jazdy konnej lub
przejażdżki na wielbłądach.

Hotel
*****
Elegancki ,luksusowy kompleks należy do renomowanej sieci . Nowocześnie zaprojektowany, łączy elementy
orientalne z klasycznymi, tworząc unikalny klimat i niepowtarzalną atmosferę. Dogodne położenie sprawia, że
blisko jest nie tylko do piaszczystej plaży, ale także do wszystkich rozrywek Agadiru. Spragnieni aktywnego
wypoczynku mogą skorzystać z ciekawej oferty sportowej. Wakacyjni smakosze znajdą tutaj urozmaiconą ofertę
kulinarną serwowaną w 4 restauracjach. Po dniu pełnym wrażeń warto wybrać się do spa lub odpocząć przy
dużym basenie z jacuzzi. Wieczorną rozrywkę zapewni ciekawy program animacyjny oraz muzyka na żywo.
Profesjonalna obsługa i serwis na najwyższym światowym poziomie gwarantują doskonałe warunki pobytu nawet
dla wymagających Klientów.

DLACZEGO BIURO PODRÓŻY RAPALA ?









Jesteśmy pasjonatami świata z ponad 25 -letnim doświadczeniem w branży
Mamy główną siedzibę w Świdnicy, a obszarem naszych działań jest cały świat.
Wyróżnia nas zróżnicowana oferta oraz dbałość o szczegóły
Mamy obsługę na najwyższym poziomie
Posiadamy wykwalifikowaną i szkoloną kadrę
Podróże są naszą pasją
W 2016 roku zostaliśmy wyróżnieni jako najlepsze Biuro Podróży w Polsce
W 2018 roku nagrodzono nas Świdnickimi Gryfami oraz nagrodą Wybitna Osobowość Roku

Kontakt:
ul. Pułaskiego 8, 58-100 Świdnica
mail: biuro@biurorapala.pl
phone: 74 852 21 75
mobile: 781 810 081
www.podrozerapala.com.pl

