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„Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie
podróżą i jest to rodzaj choroby

nieuleczalnej.” 
 

„Nie podróżujemy, żeby uciec
przed życiem. Podróżujemy, żeby

życie nie uciekło nam.” 
 

Biuro Podróży Rapala powstało 27 lat temu z nieodpartej
potrzeby dzielenia się z ludźmi fascynacją otaczającym Światem.
Ćwierć wieku temu było to nie lada wyzwaniem – dziś́ natomiast

kontynuujemy naszą pasję, dodatkowo odpowiadając na
potrzeby rynku w zakresie profesjonalnego doradztwa w wyborze

zarówno miejsc wakacyjnych jak i wysokiej realizacji usług. 
W zakresie wyjazdów indywidualnych - jesteśmy do dyspozycji
klienta w 3 stacjonarnych biurach. Od ponad 27 lat jako biuro

agencyjne jesteśmy wiodącą̨ marką w zakresie dynamiki i rozwoju
sprzedaży. 

W zakresie wyjazdów grupowych – pozyskujemy i spotykamy się z
klientami w całej Polsce. Celem naszej działalności jest poparte

stuprocentowym profesjonalizmem doradztwo w wyborze
wymarzonych wakacji. Pragniemy służyć ludziom najbardziej

rzetelną informacją i mamy na to wspaniały sposób: nieustanne
wyjazdy, szkolenia, poznawanie hoteli, krajów, ludzi, zakątków
Świata – to daje nam ten komfort, że wszystko, co polecamy –

uprzednio sprawdzamy osobiście. 
 

O Firmie 

https://www.youtube.com/watch?v=-9guVCgm1dQ&ab_channel=WojciechLewandowski




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...

Maroko



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.

 

Marakesz



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 biało- niebieskiej 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

widok na Wyspy Purpurowe. 

Essaouira 



Przylot na lotnisko w Marakeszu 
Zakwaterowanie w Riadzie, dawnym pałacu marakeskiego
bogatego kupca, chwilka czasu na odpoczynek 
Spacer po Marakeszu, odkrywanie labiryntów marakeskich uliczek
wśród bębniarzy i muzykantów  
Jemma el Fna, serce Marakeszu tętniące życiem wieczorami
Wejście na taras z widokiem na plac i stare miasto, spróbujemy
lokalnej marokańskiej mięty 
Spacer do lokalnej restauracji na kolację, którą zjemy w
akompaniamecie lokalnego zespołu i orientalnej tancerki 
Powrót do hotelu 

DZIEŃ I
19.10

Plan wyjazdu 



Po śniadaniu przejazd poprzez Atlas Wysoki, malowniczą drogą
poprzez przełęcz Tizi-n-Tichka na 2260 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, Asterix misja Kleopatra, Wzgórza mają oczy II)
Następnie przejedziemy przez fragment Doliny Rzeki Draa, wzdłuż
rzeki z niekończącymi się oazami, z uprawami palm daktylowych, a
w ich cieniu warzyw i owoców. Region cechuje tradycyjna
berberska architektura z pise, bitej gliny
Nocleg w starym ksarze w Agdz, przy dużej oazie.

DZIEŃ II
20.10

Plan wyjazdu 





Po śniadaniu przejazd do tradycyjnego ksaru i oazy Tamnougalt.
Wizyta w starej kazbie. 
Podróż wzdłuż magicznej doliny rzeki Draa, gdzie pośród
największych marokańskich oaz palm daktylowych zatrzymał się
czas
Przejazd poprzez pustynię kamienistą i region słynący z wydobycia
marmurów z zatopionymi w nich skamienielinami. Merzouga i
najwyższe marokańskie wydmy piaskowe, Erg Chebbi. 
Dojazd na camp karawaną wielbłądów poprzez wydmy. 
Zakwaterowanie na luksusowym campie pośród wydm. Kolacja i
nocleg na campie

DZIEŃ III
21.10

Plan wyjazdu 



Po śniadaniu przejazd do Erfoud, gdzie odwiedzimy zakłady
zajmujące się obróbką marmurów ze skamienielinami,
skamieniałych trylobitów i innych mineralnych ciekawostek regionu.
Po drodze do wąwozu Todra zobaczymy dawne, podziemne
systemy rozprowadzania wody. Wąwóz Todra to jedno z
najbardziej malowniczych miejsc w Maroku. Małe, górskie oazy,
stare ksary i kazby oraz przełom wąwozu w wąskim przesmyku
między 300 metrowymi skałami.
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 Ait Benahaddou. Zakwaterowanie i kolacja w pustynnej
klimatycznej kazbie. 

DZIEŃ IV
22.10

Plan wyjazdu 





Po śniadaniu spacer po do Ait Benhaddou, największy
marokańskim ksarze, wpisanym 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 i poczęstunek w jednym z zamieszkałych domów.
Przejazd przez góry i powrót do Marrakeszu. Wizyta w ogrodach
Majorelle, rozsławionych przez Yvs St Laurent. 
Przejedziemy na stare miasto i spacerem dojdziemy do riadu,
dawnego domu zamożnego kupca, który dzisiaj jest kameralnym
hotelem, ukrytym w wąskich uliczkach mediny. Zakwaterowanie i
kolacja w riadzie. 

DZIEŃ V
23.10

Plan wyjazdu 



Po śniadaniu 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, dawnym, pięknie odrestaurowanym
riadzie i pałacu w sercu starego miasta, pozwala odkryć artystyczny
aspekt mediny. 
Spacer poprzez suk, największy marokański targ z licznymi
zakładami rzemieślników i sklepikami z kolorowymi wyrobami. 
Wizyta w Pałacu Bahia, dawnej rezydencji wielkiego wezyra. 
Czas wolny na odpoczynek lub zakupy na suku. 

DZIEŃ VI
24.10

Plan wyjazdu 





Po śniadaniu dzień wolny w Marrakeszu. Jest to okazja do
samodzielnego spaceru po starym mieście, ale także do
skorzystania z relaksu w tradycyjnej marokańskiej łaźni,
hammamie. Polecamy zgubić się w gąszczu uliczek, zrobić zakupy,
spróbować oliwek i oleju arganowego. Kolacja i nocleg w riadzie. 

DZIEŃ VII
25.10

Plan wyjazdu 



Po śniadaniu przejedziemy pośród drzew arganowych, na których
czubki często wdrapują się lokalne kozy do malowniczej Essaouiry.
Przespacerujemy się po biało – niebieskich uliczkach starego
miasta, po kamiennym bastionie, wpadającym w ocean oraz po
tradycyjnym porcie. Zamieszkamy w riadzie w sercu Essaouiry.
Popołudnie wolne na spacer po mieście lub po pięknej, długiej
plaży. 

DZIEŃ VIII
26.10

Plan wyjazdu 





Odpoczynek w Essaouirze. Śniadania w hotelu / riadzie. Możliwość
spacerów labyrintem uliczek, próbowania tutejszych przysmaków,
sączenia marokańskiej mięty z lokalnego tarasu z widokiem na
ocean, zakupy, spacery po plaży. 

Po śniadaniu transfer na lotnisko w Marrakeszu

DZIEŃ IX & X 
27.10 & 28.10

Plan wyjazdu 

DZIEŃ XI 
29.10



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 
 
 



L’Oliveraie de l’Atlas 

L' Oliveraie de l'Atlas znajduje się 20 minut
od Marrakeszu i jest wymarzonym miejscem

na pobyt w czerwonym mieście. Hotel
otoczony jest gajem oliwnym o powierzchni

8 ha i znajduje się w cichym otoczeniu, z
przytulną atmosferą, wyrafinowanym i

przyjaznym. W jego architekturze odnajdą
Państwo urok konceptu Riadu i willi w

połączeniu z najbardziej wyrafinowanym
komfortem.

 
 
 



Riad Jardin Mandaline 
 

Riad Dar Soukaina 
 http://www.lesjardins-mandaline.com/ https://darsoukaina.morocco-ma.website/ 



Villa Garence 
 

Riad Lyon Mogador 
 



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. 

 
 
 



Dar Qamar
 

Kasbah Azul  
 



Kasbah Titrit 
 

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



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.
Ukoją tu Państwo swoje zmysły, odpoczywając w

oazie ciszy i spokoju, poświęcając czas na
odkrywanie jednego z najbardziej

spektakularnych, naturalnych krajobrazów ziemi. 



Cema: 

Przelot na trasie Warszawa – Frankfurt – Marrakesz –
Frankfurt– Warszawa liniami Lufthansa
Wszystkie opłaty lotniskowe i transportowe 
Transfery lotnisko – hotel – lotnisko 
Zakwaterowania w riadach, ksarach i w luksusowym
kampie na pustyni 
Autokar na wyłączność grupy na całej trasie
Wyżywienie zgodnie z programem (w dniach 19.10-
25.10.2021 śniadania i obiadokolacje, w dniach
26.10-29.10.2021 śniadania) 
Kolację w dniu 19.10.2021 w restauracji Dar Essalam
http://www.daressalam.com/src/index.php 
Zwiedzanie Marakeszu, Ouarzazate, Studia Atlas,
Essaouiry, Ait Benhaddou

Cena zawiera: 

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 
Ubezpieczenie KL, NWi bagażu z
rozszerzeniem o covid i choroby przewlekłe
(40 000 EUR/os) + assistance pełny
Podatek na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz
Pomocowy
Obsługę programu przez aplikację mobilną
Biurowy zestaw antycovidowy
Dedykowane stoisko do odbioru
dokumentów na lotnisku

8350 zł 
Dopłata od jedynki : 2000 zł

 



Napojów i posiłków niezawartych w cenę
imprezy 
Ew. testu na obecność Covid PCR lub
antygenowego obowiązkowego przy wjeździe
do Maroka 
Wydatków o charakterze osobistym
Zwyczajowych napiwków 

Cena nie zawiera: 
 




