Maroko
28.04 – 09.05.2021

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.

Marrakesz
Kolorowe, zaskakujące, pachnące przyprawami i słońcem. Wyjazd do Maroka to wycieczka
do kraju z bajki, a zwłaszcza wtedy, gdy zdobędziesz przyjaźń Marokańczyków i poznasz ten kraj
od środka. 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, miastem
międzynarodowych konferencji i imprez kulturalnych, sympozjów naukowych. 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.

Essaouira
Essaouira to dawny fenicki port, warowne portowe miasto, założone przez Portugalczyków
w połowie XV w., zwane przez nich Mogador. Ta wspaniała twierdza nad Atlantykiem, w białoniebieskiej tonacji, to idealne miejsce na zakup marokańskiego rękodzieła, szczególnie cenione
i znane na całym świecie są wyroby z drewna tui, cedru i hebanu. Piękny port rybacki, okolica
murów obronnych z zabytkowymi działami armatnimi, stary Mellah – dzielnica żydowska – to
punkty obowiązkowe podczas pobytu w Essaouirze. Spokojna medyna objęta patronatem
UNESCO, pełna wąskich, krętych uliczek z uroczymi bielonymi domami, sklepami i galeriami sztuki
to serce miasta. Najpopularniejszym i najbardziej fotogenicznym obiektem przyciągającym rzesze
turystów są masywne fortyfikacje miejskie, liczące około 250 lat, ciągnące się wzdłuż wybrzeża
Oceanu Atlantyckiego. Roztacza się stąd wspaniały wi dok na Wyspy Purpurowe.

RAMOWY PROGRAM:
DZIEŃ 1, 28.04.2021
Zbiórka na lotnisku w Krakowie o godzinie 05:10, wylot
o godzinie 07:10, przylot do Wiednia o godzinie 08:10, wylot
o godzinie 09:50, przylot do Marrakeszu o godzinie 13:00. Po
przejściu
kontroli
paszportowej
transfer
do
hotelu.
Zakwaterowanie. Po krótkim odpoczynku i odświeżeniu udamy
się na spacer poprzez stare miasto na plac Jemaa el Fna gdzie
wieczorami gromadzą się zaklinacze węży, małpy na smyczy,
muzykanci, bębniarze. Możliwość degustacji w garkuchniach,
w których można odkryć smak lokalnych przysmaków oraz
wczuć się w klimat miejsca. Czas wolny na ewentualne zakupy.
Kolacja w tradycyjnej marokańskiej restauracji z muzyką na
żywo. Powrót do riadu. Nocleg.
Kolacja w restauracji Dar Essalam
Zakwaterowanie w riadzie: Riad Jardin Mandaline lub Riad Dar
Soukaina

DZIEŃ 2, 29.04.2021
Po śniadaniu odkryjemy stare miasto przechadzając się
labiryntem wąskich uliczek. Wizyta w Muzeum Marrakeszu,
dawnym, pięknie odrestaurowanym riadzie i pałacu w sercu
miasta. Postój w lokalnej zielarni, możliwość zapoznania się
z magią naturalnych lokalnych wyrobów. Spacer poprzez suk
największy marokański targ z licznymi zakładami rzemieślników
i sklepikami z kolorowymi wyrobami. Wizyta w Pałacu Bahia,
dawnej rezydencji wielkiego wezyra. Następnie zwiedzimy XIIwieczny meczet Al-Kutubijja (z zewnątrz) – jeden z największych
meczetów zachodniego islamu, najwyższy obiekt na
marrakeskiej medynie, duma miasta i najważniejszy punkt
orientacyjny, Grobowce Saadytów – kompleks bogato
zdobionych mauzoleów z XVI w. Czas wolny na odpoczynek lub
zakupy na targu. Powrót do riadu. Nocleg.

DZIEŃ 3, 30.04.2021
Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek lub możliwość
indywidualnego zwiedzania Marrakeszu. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 4, 01.05.2021
Po śniadaniu przejazd do Nowego Miasta, Wizyta w ogrodach
Majorelle, rozsławionych przez Yvs St Laurent. Następnie
przejazd przez Atlas Wysoki, malowniczą drogą poprzez
przełęcz Tizi-n-Tichka na 2 260 m n.p.m. Przejazd do Ouarzazate.
Wizyta w Studiu Filmowym Atlas, gdzie można zobaczyć
rekwizyty i dekoracje ze znanych, kręconych tutaj filmów
(Babel, Klejnot Nilu, Gladiator itd.) Następnie fragment Doliny
Rzeki Draa i podróż wzdłuż rzeki z niekończącymi się oazami,
berberską architekturą. Przejazd do ksaru, zakwaterowanie.
Nocleg.
Zakwaterowanie w ksarach: Daq Qamar, Kasbah Azul lub Dar
Amazir

DZIEŃ 5, 02.05.2021
Po śniadaniu przejazd do tradycyjnego ksaru i oazy Tamnougalt.
Wizyta w starej kazbie. Następnie przejazd wzdłuż magicznej
rzeki Draa, gdzie pośród największych marokańskich palm
daktylowych czas zatrzymał się w miejscu. Przejazd przez
kamienistą pustynię i region słynący z wydobycia marmurów.
Merzouga i najwyższe marokańskie wydmy piaskowe – Erg
Chebbi. Na koniec przejazd przez niesamowitą pustynię
przesypująca się na ponad 300 metrów wysokości. Dojazd do
camp karawaną wielbłądów poprzez wydmy. Zakwaterowanie
w luksusowym campie pośród wydm – Desert Luxury Camp.
Kolacja i nocleg na campie.

DZIEŃ 6, 03.05.2021
Po śniadaniu przejazd samochodami 4x4 do autobusu następnie
przejedziemy do Erfoud, gdzie odwiedzimy zakłady zajmujące
się obróbką marmurów ze skamienielinami, skamieniałych
trylobitów. Następnie przejazd do wąwozu Todra – to jedno
z najbardziej malowniczych miejsc w Maroku, po drodze
zobaczymy dawne, podziemne systemy rozprowadzania wody.
Przejazd poprzez dolinę róż, gdzie w okolicach maja kwitną róże
z Damaszku. Wizyta w destylarni, gdzie z pachnących pąków
różanych wyrabia się wodę różaną i inne naturalne kosmetyki.
Przejazd do Ait Benahaddou. Zakwaterowanie i kolacja. Nocleg.
Zakwaterowanie w Kazbie: Kasbah Titrit lub Kasbah Cigogne

DZIEŃ 7, 04.05.2021
Po śniadaniu spacer po Ait Benhaddou – jest to największy
marokański ksar, wpisany w całości na listę UNESCO. Spacer po
Ksarze i poczęstunek w jednym z zamieszkałych domów.
Przejazd przez góry do Marrakeszu i dalej nad ocean do
Essaouiry.
Zakwaterowanie
i
kolacja
w
riadzie.
Zakwaterowanie w riadzie: Riad Dar Saltana lub Villa Garence

DZIEŃ 8/11, 05/08.05.2021
Czas

wolny

na

wypoczynek

w

Essaouirze.

Śniadania

DZIEŃ 12, 09.05.2021
Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, wylot
z Marrakeszu o godzinie 14:00, przylot do Wiednia o godzinie
19:00. Wylot o godzinie 20:30, przylot do Krakowa o godzinie
21:30.

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 zdają 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 czarne błyszczące gwiazdy. Domy te pełnią dziś rolę
pensjonatów, hoteli o najwyższym światowym standardzie. Ich architektura sprawia, że ich
atmosfera staje się niesamowicie kameralna, wręcz intymna – to zaczarowany świat bajkowego
Maroka. Do takiego właśnie Maroka Państwa zapraszamy

Riad Jardin Mandaline
http://www.lesjardins-mandaline.com/

Riad Dar Soukaina
https://darsoukaina.morocco-ma.website/

Desert Luxury Camp
Morze miękkich, ciepłych piasków o tonacji morelowej – pofalowany krajobraz pustyni Erg Chebbi jest
jednym z najbardziej czarujących cudów przyrody w Maroku. Przez tysiąclecia podróżnicy podziwiali jego
nieskończony bezruch-piękno poza słowami. Dla zmęczonego podróżnika czekają namioty wyposażone
w część wypoczynkową i sypialnię z łóżkiem typu kingsize. Każdy namiot ma własną łazienkę z wanną
i oddzielnym prysznicem. Dodatkowo w namiocie znajduje się lodówka, a zimą camp zapewnia ogrzewanie
elektryczne wraz z kocem grzewczym. Niezależnie od tego czy wybierzesz pobyt w prywatnym, czy zdecydujesz
się na pobyt w naszym głównym campie, odkryjesz swoje zmysły, odpoczywając w oazie ciszy i spokoju,
poświęcając czas na odkrywanie jednego z najbardziej spektakularnych, naturalnych krajobrazów ziemi.

Riad Der Saltana
Znajduje się w miejscowości Essaouira, w typowej scenerii medyny. Idealnie położony między portem,
plażą i sukami. Riad Saltana oferuje komfortowe pokoje o niepowtarzalnym wystroju i typowo orientalnym stylu.
Po dniu spędzonym na zwiedzaniu medyny, na tarasie można spędzić relaksujące popołudnie.

Villa Garence
Położony w pobliżu murów obronnych. Wystrój riadu jest połączeniem wpływów arabskich, berbejskich
i żydowskich. Oferuje on zakwaterowanie w indywidualnie urządzonych pokojach. Na terenie riadu znajduje się
patio, taras z widokiem na ocean oraz dostęp do bezpłatnego WiFi. Pokoje usytuowane są wokół patio, niektóre
zapewniają prywatny salon oraz ekologiczny zestaw kosmetyków.

Kazby i Ksary Maroka
Symbolem i wizytówką Maroka są również ksary i kazby, czyli ufortyfikowane osady i twierdze, które
wyrastały w pustynnych oazach, dolinach rzek i na szlakach karawanach. Ksar to inaczej forteca pełniąca
w dawnych czasach funkcję obronną. Kazby to właściwie nic innego jak tutejsze zamki. Zbudowane z gliny
z domieszkami fortece górują nad wieloma marokańskimi miastami, wskazując na ich niegdysiejszą potęgę.

Kasbah Titrit
https://kasbah-titrit.net/

Kasbah Cigogne
https://kasbah-cigogne.com/fr/

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 Wybitnej
Osobowości Roku dla Agnieszki Rąpały

Agnieszka Rąpała
Creative Director
ul. Pułaskiego 8, 58-100 Świdnica
mail: a.rapala@biurorapala.pl
phone: (74) 856 90 44, (74) 852 21 75
mobile: 601 475 266
www.podrozerapala.com.pl

CENA: 8 350PLN/ os. w pokoju 2 os.
Dopłata do pokoju 1os. – 2 000PLN
Cena zawiera:
• Przelot na trasie Kraków – Wiedeń – Marrakesz – Wiedeń – Kraków
• Wszystkie opłaty lotniskowe i transportowe
• Transfery lotnisko – hotel – lotnisko
• Zakwaterowanie w riadach i ksarach:
28.04-01.05.2021 – Riad Jardin Mandaline lub Riad Dar Soukaina
01.05-02.05.2021 – Dar Qamar http://www.locsudmaroc.com/, Kasbah Azul https://www.kasbahazul.com/, lub Dar
Amazir https://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1135654-d6218080-Reviews-Dar_AmazirAgdz_Souss_Massa_Draa_Region.html
02.05-03.05.2021 – Desert Luxury Camp
03.05-04.05.2021 – Kasbah Titnt https://kasbah-titrit.net/ lub Kasbah Cigogne https://kasbah-cigogne.com/fr/
04.05-09.05.2021 – Riad Dar Saltana lub Villa Garence
• Wyżywienie zgodnie z programem ( w dniach 28.04-04.05.2021 śniadania i obiadokolacje, w dniach 05.05-09.05.2021
śniadania)
• Kolację w dniu 28.04.2021 w restauracji Dar Essalam http://www.daressalam.com/src/index.php, obiad w dniu 29.04.2021
w restauracji El Bahia http://www.restaurantelbahia.com/
• Transfery klimatyzowanym autobusem podczas objazdu
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• Wyjazd na wielbłądach na wydmy piaskowe Erg Chebbi
• Przejazd samochodami 4x4
• Poczęstunek w domu Ait Benhaddou
• Opiekę polskojęzycznego przewodnika w trakcie zwiedzania
• Opiekę przedstawiciela B.T. Rapala
• Składkę na turystyczny fundusz gwarancyjny
• Ubezpieczenie KL i NW
Cena nie zawiera:
• Napojów i posiłków niezawartych w cenę imprezy
• Zwyczajowych napiwków
• Wydatków o charakterze osobistym

