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W Y P R A W A
W I N I A R S K A 



To autorski format wyjazdów dla miłośników wina 
i podróży firmowany przez Kondrat Wina Wybrane.

Zabierzemy Was w magiczną podróż śladami winnic i win,
które możecie znaleźć w ofercie Kondrat Wina Wybrane.

Razem odkrywamy wszystkie magiczne miejsca 
z kieliszkiem wspaniałego wina w ręku, poznając

jednocześnie wyjątkową kulturę, kuchnię i uroki każdego 
z tych krajów. Wyjazdy planowane są w małych grupach,

nie przekraczających 20 osób, co pozwoli nam wytworzyć
intymną, wręcz rodzinną atmosferę, tak rożną od

masowych wyjazdów turystycznych. Pozwalamy się
wyspać, zwiedzamy powoli, leniwie, unikamy bieganiny,
próbujemy lokalnych smaczków i cieszymy się swoim
towarzystwem. Serdecznie zapraszamy wszystkich 

z Państwa, którzy razem z nami, w tym hedonistycznym
charakterze, pragną zwiedzać świat. 

Misja Wino & Slow Travel
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Królestwo Maroko dzięki swojej bogatej historii uważane
jest za wyjątkowo różnorodne. Oczywistym więc faktem jest

analogiczne bogactwo kulinarne, muzyczne a także...
winiarskie! Historia winiarstwa w Maroku nierozerwalnie

wiąże się z historią samego kraju. Protoplastami winiarstwa
w Maroku byli Berberowie – rdzenni mieszkańcy Sahary –

rozpoczęli oni produkcję wina, już w 3000 roku p.n.e.!  Wina
marokańskie mają przede wszystkim czerwoną barwę. Te

najpopularniejsze powstają z odmian Carignan i Cinsault.
20% przypada na wina różowe i słynne vin gris – szare wina.

Jedynie 5% win to wina białe – przede wszystkim Chenin
Blanc i Chardonnay. Maroko podzielone jest na pięć

regionów winiarskich. Znajdziemy tam 14 apelacji AOG, a od
2001 roku możemy też znaleźć pierwszą wyższą apelację

AOC -  Côteaux de l'Atlas 1er cru.  
Tradycyjne wino Marokańskie -  wino szare.  Nazwa może być

myląca, winom bynajmniej daleko do szarej barwy, jest ona
raczej bladołososiowa, lżejsza od różowych, co wynika z

metody produkcji. Wina szare powstają bowiem z czerwonych
odmian winogron, metodą zbliżoną do „blanc de noir” – czyli
uzyskiwaniu białych win z czerwonych winogron. Wina szare
fermentują wyłącznie w zbiornikach ze stali nierdzewnej i nie
mają kontaktu z beczkami dębowymi w procesie starzenia. To
świeże wina, owocowe i dość delikatne, nadają się idealnie do
lekkich przystawek czy zwyczajnie – do gaszenia pragnienia.

 

Wina z Maroka



Przeżyj przygodę i odkryj baśniowe 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...

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 



Często pomijane przez podróżników, choć jest 
najbardziej zatłoczonym miastem Maroka. 
Casablanca potrafi zaskoczyć ciekawskich 
wędrowców, którzy znajdą tutaj budynki 
kolonialne, sesecyjne i w stylu Art Deco. 

Dziedzictwo architektoniczne starej Casablanki 
sprawia, że wizyta w mieście to raj dla 

miłośników sztuki i historii.
Architektura miasta ujawnia francuskie wpływy, 

z pięknymi przykładami Art Deco oraz ze
swoimi długimi i szerokimi alejami. Budynki są z

reguły białe, stąd nazwa miasta.
Z nowych nabytków Meczet Hassana II jest 

najbardziej charakterystycznym zabytkiem w 
mieście, całą swoją wspaniałością jakby 

unoszący się na wodach Oceanu Atlantyckiego.

Casablanca





Przylot na lotnisko w Marrakeszu w godzinach popołudniowych.
Przejazd na stare miasto. Spacerem przejdziemy do riadu Al. Jazira, dawnego
pałacu marakeskiego bogatego kupca, który dzisiaj stał się pięknym, butikowym
hotelem. Poczujemy tutaj klimat Czerwonego Miasta, napijemy się tradycyjnej
herbaty w patio i zadomowimy w pokojach je otaczających. 
Spacerem dojdziemy na Plac Jemma el Fna, serce Marrakeszu, tętniące wieczorami.
Codziennie na plac zjeżdżają garkuchnie na kółkach. Gdy są już zainstalowane
zaczyna się wielkie gotowanie, popularnych potraw. Spróbujemy ślimaków po
berberyjsku, baraniej głowizny i herbatki piernikowej. Będzie chwila na spacer
pośród bębniarzy i muzykantów albo na grę w łowienie coca coli na wędkę. Na
tarasie z widokiem na plac i stare miasto napijemy się miętowej herbatki. Będzie
lokalnie. 
Spacerem przejdziemy na kolację do tradycyjnej restauracji -Dar Essalam, pięknie
dekorowanej. Podczas kolacji spróbujemy lokalnych win. Między daniami wystąpi
tancerka orientalna, a przygrywać będzie lokalny zespół.
 Na noc wrócimy do naszego riadu. 

DZIEŃ I
 

Odkrywanie Marakeszu





Po śniadaniu wizyta w ogrodach Majorelle, rozsławionych przez Yvs St Laurent. 
Zwiedzanie starego miasta rozpoczniemy od wizyty w Pałacu Bahia, dawnej rezydencji
wielkiego wezyra. Przyjemny spacer poprzez ogrody meczetu Koutoubia. 
Zjemy obiad w lokalnej restauracji. 
Odkryjemy labirynt marakeskich uliczek, tych mieszkalnych i tych rzemieślniczych z
małymi manufakturami kowali, krawców i rymarzy. Wszystkie średniowieczne zawody,
ulokowane w małych kramach, na wąskich uliczkach mediny. 
Popołudniem czas wolny na samodzielny spacer po Marrakeszu. 
Kolacja i nocleg w riadzie. 

DZIEŃ II
 

Odkrywanie Marakeszu





Po śniadaniu w riadzie wyruszymy w drogę nad ocean. 
Po drodze, przy odrobinie szczęścia spotkamy lokalne kozy wdrapujące się na czubki
drzew arganowych. 
Obiad i degustacja lokalnych win w winnicy Val D’Argan (wino degustacyjne + 3 lampki
wina do kolacji w cenie)
Przejedziemy do Essaouiry, malowniczego, biało – niebieskiego, portowego miasteczka. 
Zakwaterowanie w hotelu MGallery Essaouira 5* położonego niedaleko plaży. 
Czas na odpoczynek. 
Kolacja w restauracji hotelu. 

DZIEŃ III
 

Winnica Val D'Argan i Essaouira 





Czas na czysty relaks w hotelu. 
Śniadanie w hotelu. 
Dzień wolny na odpoczynek nad oceanem, przy basenie lub samodzielne
eksplorowanie miasta. 

DZIEŃ IV
 

Essaouira - relaks nad oceanem





Po śniadaniu przejedziemy piękną drogą, wzdłuż oceanu do Safi. 
Odwiedzimy wzgórze garncarzy, na którym trwa tradycja wypalania ceramiki od XII
wieku. 
Następnie przejedziemy nad największą marokańską lagunę, Oualidia. Wspaniałe
widoki oraz moc smaków lokalnych owoców morza. Region słynie z krabów, zwanych
tutaj pająkami morskimi oraz ostryg z pobliskiej hodowli. 
Obiad w Oualidii. 
Przejedziemy do portugalskiego miasta, El Jadida. 
Przespacerujemy się po starej twierdzy, Mogador. 
Następnie przejazd do Casablanki. 
Kolacja w filmowej restauracji Rick s Cafe, gdzie czar filmu "Casablanca" cały czas wisi
w powietrzu i w każdym detalu wystroju. 
Nocleg w hotelu Melliber 4* w Casablance. 

DZIEŃ V
 

Oulidia - Mogador





Po śniadaniu zwiedzanie meczetu Hassana II, symbolu Casablanki, jednego z
największych w świecie muzułmańskim, a zbudowanym na oceanie. 
Przejazd autostradą do Meknes. 
Zakwaterowanie i obiad w riadzie D’Or.
Odwiedzimy jedną z największych winnic, produkującą luksusowe wina - Chateau
Roslane i zjemy kolację na zamku w winnicy (wino degustacyjne + 3 lampki wina do
kolacji w cenie) 
Na noc wrócimy do riadu. 

DZIEŃ VI
 

Cassablanca -  Meknes – Chateau Roslane 





Po śniadaniu zwiedzimy stare miasto, dawną, pełną labiryntów Medinę Meknes. Medersa
Bou Inania, dawna szkoła koraniczna, dawne sułtańskie spichlerze i mauzoleum Moulaya
Ismaila, który stworzył Meknes. 
Przejedziemy na obiad z degustacją do jednej z najlepszych winnic Maroka - Domaine
Zaouia (wino degustacyjne + 3 lampki wina do obiadu w cenie) 
Wrócimy do Meknes. 
Popołudniem samodzielne eksplorowanie miasta. 
Kolacja i nocleg w riadzie. 

DZIEŃ VII
 

Odkrywanie Meknes





Po śniadaniu przejazd do Rabatu, stolicy Maroka. 
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. 
Obiad w marokańskiej restauracji w Rabacie. 
Transfer na lotnisko do Casablanki. 
Odprawa na lotnisku. 
Wylot do Frankfurtu o godzinie 01:40 (26.04.2022 r.)

DZIEŃ VIII
 

 Rabat i transfer na lotnisko



Wczesnym rankiem przylot do Frankfurtu. Przesiadka na samolot do
Warszawy. 
Przylot do Warszawy około godziny 09:00. 
Pożegnanie z grupą.

DZIEŃ IX

Powrót do Polski



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 Al.Jazira 
 

Riad D'Or
 https://marrakech-riads.com/hostel_room/riad-al-jazira/ hhttps://foursquare.com/v/riad-

dor/4c5bf8c09b28d13a3e675570/photos



 Położony blisko zabytkowego centrum Essaouiry,
zachwyca fasadą w pięknym, tradycyjnym dla

tego miejsca czerwonym kolorze. Nowocześnie
zaprojektowany z powodzeniem łączy

wyrafinowany marokański styl z elementami
współczesnego designu, tworząc unikalny klimat.

Ładny, duży basen lub plaża z serwisem
plażowym są idealnym miejscem na wakacyjny

relaks. Hotel słynie również ze wspaniałej kuchni,
najwyższej jakości obsługi oraz doskonałego

centrum thalassoterapii, gdzie dzięki unikalnym
zabiegom można zaznać prawdziwego

odprężenia. Dogodne położenie blisko portu,
medyny i centrum sprawia, że będzie on

idealnym wyborem dla wielbicieli romantycznych,
wieczornych spacerów.

Hotel Le Medina Essaouira Thalassa Sea
& Spa - M Gallery Collection



 
Hotel Melliber Appart położony jest w
Casablance,  we wspaniałej lokalizacji,

zaledwie 200 metrów od meczetu
Hassana II i oferuje restaurację. Na

miejscu dostępny jest bezpłatny prywatny
parking oraz bezpłatny bezprzewodowy

dostęp do Internetu.
Klimatyzowane pokoje wyposażone są w
telewizor z płaskim ekranem i dostępem
do kanałów telewizji satelitarnej. Niektóre
z nich dysponują tarasem i/lub balkonem

z widokiem na miasto.
 

Melliber Appart Hotel 4*



Przelot na trasie Warszawa – Monachium –
Marrakesz – Casablanca - Frankfurt – Warszawa
liniami Lufthansa
Wszystkie opłaty lotniskowe i transportowe 
Transfery lotnisko – hotel – lotnisko 
Realizacja programu komfortowym autobusem
7 noclegów zgodnie z programem ze śniadaniami
7 kolacji zgodnie z programem
6 obiadów zgodnie z programem
Degustacje wina zgodnie z programem: kolacja z
degustacją - Chateau Roslane (dzień 6), obiad z
degustacją - Domaine Zaouia (dzień 7), obiad i
degustacja w winnicy Val D'Argan (dzień 3),
kolacja z degustacją win w restauracji Dar
Essalam (dzień 1)
Do każdego posiłku z degustacjami wliczone 3
lampki wina 

Cena zawiera: 

Opiekę polskojęzycznego przewodnika w trakcie
zwiedzania oraz lokalni przewodnicy w większych
miastach
Uwzględnione w programie atrakcje: m.in. wizyta
w ogrodach Majorelle, degustacje w garkuchniach
w Marakeszu, muzyka na żywo do kolacji 
Zwiedzanie Casablanki, Meknes, Rabatu, Safi,
Essaouiry i Marakeszu 
Opiekę przedstawiciela B.T. Rapala 
Ubezpieczenie KL, NWi bagażu z rozszerzeniem o
covid i choroby przewlekłe + 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

Cema: 10500 zł



Posiłków niezawartych w cenę imprezy
Napojów do posiłków (poza wodą mineralną i
wliczonym winem do posiłków z degustacjami) 
Ew. testu na obecność Covid PCR lub
antygenowego obowiązkowego przy wjeździe
do Maroka 
Wydatków o charakterze osobistym
Zwyczajowych napiwków 

Cena nie zawiera: 
 






