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MAROKO

Kraj, który nie daje o sobie zapomnieć. Tajemnicze zaułki starych miast i tętniące gwarem medyny. Różnorodna przyroda, unikalne
drzewa arganowe i płynne złoto Berberów – olej arganowy. Niezwykłe krajobrazy, saharyjskie ergi i oazy z gajami palmowymi.
Malownicze góry Rif z niebieskim miastem Szefszawan, głębokie kaniony i góry Antyatlasu i Atlasu. Odpoczynek nad Atlantykiem

TRASA WYCIECZKI

RABAT – TANGER – SZEFSZAWAN – VOLUBILIS – MEKNES – FEZ – MIDELT – AR-RASZIDIJJA – ERFOUD - TINERHIR –
OUARZAZATE – ZAGORA – MARRAKESZ – AGADIR – ESSAOUIRA – SAFI – CASABLANCA

PROGRAM WYJAZDU

Dzień 1 | CASABLANCA

Zbiórka  na  Lotnisku  Chopina  w  Warszawie,  stanowisko  odpraw  LogosTour.  Wylot  do  Maroka.  Przylot  do  Casablanki.
Zakwaterowanie w hotelu.

Dzień 2 | RABAT – TANGER

Przejazd do Rabatu – administracyjnej  stolicy Maroka,  położonej  na zachodzie kraju,  nad Oceanem Atlantyckim. Zwiedzanie
miasta – pałac królewski (z zewnątrz),  z piękną bramą Bab ar-Rouah, twierdza Oudaias Kazbah położona nad górującym nad
miastem  wzgórzu.  Następnie  na  trasie  –  mauzoleum  Mohammeda  V,  które  zostało  zbudowane  w  latach  70.  XX  wieku  w
tradycyjnym  marokańskim  stylu  oraz  wieża  Hassana,  wznosząca  się  nad  rzeką  Bou  Regreg.  Jest  to  jedyna  pozostałość  z
niedokończonego potężnego meczetu Yaqub al-Mansur. Przejazd do portu Tanger, położonego nad Cieśniną Gibraltarską. Postój
na Cape Spartel – najdalej wysuniętym w stronę oceanu, cyplu północno-zachodniego wybrzeża Afryki. Nocleg w Tangerze.

Dzień 3 | SZEFSZAWAN – VOLUBILIS – MEKNES

Przejazd  przez  góry  Rif,  najwyższe  na  północy  Maroka.  Postój  w  niezwykłej  urody  miasteczku  Szefszawan,  zachwycającym
malowniczym położeniem, rześkim i czystym powietrzem oraz wszechobecnym błękitnym kolorem, zdobiącym fasady domów.
Spacer nastrojowymi, wąskimi uliczkami i zaułkami tutejszej mediny. Przejazd do Volubilis – miejscowości założonej przez Rzymian
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w I w. n.e. Jest to największy i najlepiej zachowany kompleks ruin rzymskich w Maroku. Oglądanie pozostałości murów obronnych,
kapitolu będącego kopią świątyni Jowisza w Rzymie, domów mieszkalnych ozdobionych pięknymi mozaikami. Następnie przejazd
do jednego z cesarskich miast Maroka – Meknes. Postój przy Bab Mansour – wspaniałej bramie, otwierającej drogę do miasta
założonego przez Moulaya Ismaila, najbardziej krwawego z marokańskich władców. Późnym popołudniem przejazd na nocleg do
kolejnego cesarskiego miasta – Fez.

Dzień 4 | FEZ

Całodzienne zwiedzanie najważniejszego ośrodka religijnego Maroka – miasta Fez, dawnej stolicy państwa założonej w 807 r. n.e.
przez sułtana Idrisa II. W programie otoczony imponującymi murami obronnymi Stary Fez z labiryntem ok. 9 tysięcy wąskich i
krętych uliczek, medresa el–Attarine (lub Bou Inania) – szkoła teologiczna. Postój przy mauzoleum Moulay Idriss (z zewnątrz) –
syna założyciela pierwszej w Maroku dynastii, a następnie pod meczetem al- Karaouine. Unikalne w skali światowej garbarnie
Chouwara. Spacer przez Mellah, czyli dzielnicę żydowską w Fes el-Jdid. Po południu przejazd przez Nowy Fez. Nocleg w Fez.

Dzień 5 | MIDELT – AR-RASZIDIJJA - ERFOUD

Przejazd przez miasteczko Midelt, pięknie położone na granicy między Średnim a Wysokim Atlasem, u stóp góry Djebel Ayachi
(3747 m n.p.m.). Następnie przejazd wspaniałą trasą widokową przez przełomy rzeki Ziz (Gorges du Ziz) – to jedna z największych
przyrodniczych  atrakcji  kraju.  Przejazd  przez  Ar-Raszidijja  –  miasto  zbudowane  przez  Francuzów  wokół  fortu  Legii
Cudzoziemskiej. Przybycie do położonego na południu Maroka, na skraju Sahary, miasta Erfoud na nocleg.
 

Dzień 6 | TINERHIR – OUARZAZATE

Dla chętnych fakultatywny wyjazd przed świtem na Saharę, na obserwację wschodu słońca na ergu Chebbi (ok. 25 EUR). Jest to
ruchoma wydma piaszczysta (w zależności od warunków pogodowych wyjazd na erg może się odbyć poprzedniego dnia na zachód
słońca). Powrót do hotelu na śniadanie. Następnie wyjazd do oazy Tinerhir – żyznej doliny pełnej gajów palmowych i berberyjskich
wiosek, na której końcu znajduje się piękny wąwóz rzeki Todra. Rzeka ta utworzyła wąską i głęboką dolinę o stromych, miejscami
pionowych ścianach z czerwonych skał, które sięgają nawet 300 m wysokości. W najwęższym miejscu dolina ma zaledwie 10 m
szerokości. Przejazd Drogą Tysiąca Kazb (kazba oznacza twierdzę, warowny zamek) na nocleg w Ouarzazate.

Dzień 7 | DOLINA DRAA – ZAGORA

Wycieczka do malowniczej doliny rzeki Draa (jednej z najdłuższych rzek w Maroku). To kolejna atrakcja Maroka, zachwycająca
urzekającymi pejzażami.  Przyjazd do Zagory – małego miasteczka położonego na skraju Sahary, w pobliżu granicy z Algierią.
Powrót na nocleg do Ouarzazate.

Dzień 8 | OUARZAZATE – MARRAKESZ

Zwiedzanie słynnej kazby Ait Benhadou, znajdującej się wewnątrz ksaru (ufortyfikowanej osady) o tej samej nazwie. Jest często
wykorzystywany przez filmowców jako plener do wielkich produkcji historycznych. To tutaj kręcono zdjęcia do takich przebojów
kina światowego jak Gladiator, Klejnot Nilu, Lawrence z Arabii. Przejazd na południe przez przełęcz Tizin Tichka, położoną na
wysokości  2260  m  n.p.m.  Przyjazd  do  Marrakeszu,  jednego  z  najpiękniejszych  miast  Maroka,  z  magiczną  atmosferą,  która
przyciągała  tu  wiele  znanych  osobistości,  jak  np.  Winston  Churchill,  który  pisał  tu  swoje  pamiętniki  i  malował  pejzaże
zainspirowany  widokami  ośnieżonych  gór  Atlasu.   Na  przełomie  XII  i  XIII  w.  Marrakesz  był  stolicą  imperium  Almohadów,
ciągnącego się od Oceanu Atlantyckiego aż po Trypolitanię.  Po przyjeździe do miasta postój na centralnym placu, a zarazem
największym bazarze – Jemaa el-Fna. Gwar, ruch i ożywiona atmosfera panują tu o każdej porze dnia, jednak prawdziwy urok tego
miejsca można odczuć dopiero wieczorem, kiedy setki ludzi gromadzą się na zabawach i degustowaniu marokańskich potraw.
Nocleg w Marrakeszu.
 

Dzień 9 | MARRAKESZ

Dalszy  ciąg  zwiedzania  Marrakeszu.  Na  trasie  –  meczet  Koutubia  z  XII  w.,  zbudowany  w  tradycyjnym  stylu  arabskim  z
monumentalnym minaretem, ozdobionym czterema kulami z miedzi, najstarszy ogrody miasta - Menara, których początki sięgają
XXI w., nekropolia Saadytów, składająca się z dwóch mauzoleów i dziedzińca, pałac Bahia zbudowany w XIX w. Wizyta w Ogrodach
Majorelle, które uratował przed zapomnieniem francuski projektant mody Yves Saint Laurant. Nocleg w Marrakeszu.

Dzień 10 | AGADIR

Przejazd do Agadiru,  miejscowości  położonej  nad Oceanem Atlantyckim.  Wypoczynek w słynnym kurorcie,  usytuowanym w
najpiękniejszym fragmencie atlantyckiego wybrzeża Maroka. Wspaniała, piaszczysta plaża o długości 8 kilometrów i szerokości do
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300 metrów czeka na spragnionych słońca gości. Prąd Kanaryjski zapewnia tu przez cały rok łagodną temperaturę powietrza od
18–28ºC.  Liczne sklepiki,  restauracje i  bary,  które ciągną się wzdłuż głównych ulic  –  Hassana II  i  Mohammeda V oraz przy
nadmorskiej promenadzie – są doskonałym miejscem wytchnienia. Zakwaterowanie w hotelu (na 3 noce).

Dzień 11. - 12. | AGADIR

Wypoczynek nad oceanem. Fakultatywne atrakcje – rejs kutrem rybackim na połów ryb, wycieczki do Antyatlasu (Tafraout–Tiznit -
ok. 45 EUR, Taroudant–Tiout - ok. 40 EUR). Noclegi w Agadirze.

Dzień 13 | ESSAOUIRA

Wyjazd z Agadiru. Po drodze zwiedzanie Essaouira, malowniczego miasteczka zbudowanego na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego.
Postój w porcie rybackim, spacer uliczkami miasta, które swój współczesny wygląd zawdzięcza przebudowie przeprowadzonej w
XVIII w. wg projektu francuskiego architekta Theodora Cornut. Nocleg w Essaouira.

Dzień 14 | CASABLANCA

Przejazd wzdłuż wybrzeża przez El Jadida do Casablanki. Objazd miasta – przepiękny meczet Hassana II zbudowany w 1989 roku
(z najwyższym na świecie minaretem – 210 m), który może pomieścić wewnątrz i na dziedzińcu ponad 100 tysięcy wiernych. Jest
trzecim  pod  względem  wielkości  meczetem  na  świecie.  Przejazd  na  plac  Mohammeda  V,  otoczony  pozostawionymi  przez
Francuzów budynkami w stylu kolonialnym. Spacer po dzielnicy Habous; to XX-wieczna wersja tradycyjnej mediny z wąskimi
uliczkami i straganami.

Dzień 15

Transfer na lotnisko. Wylot do Europy. Przylot do Warszawy.

MAPA

CENA OBEJMUJE

przeloty międzynarodowe rejsowymi liniami lotniczymi w klasie ekonomicznej,
przejazdy klimatyzowanym autokarem/mikrobusem,
14 noclegów; zakwaterowanie w hotelach 3*/4*, pokoje 2-os., dopłata do pokoju 1-os.1050 PLN,
13 śniadań, 13 kolacji,
opiekę polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników,
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ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, bagaż).

INFORMACJE DODATKOWE

Rata I: 1500 PLN płatna przy zapisie, Rata II: płatna na 40 dni przed wyjazdem
Zgodnie z Warunkami uczestnictwa do ceny imprezy zostanie doliczona składka na TFG - 13 PLN oraz bezzwrotna składka na
TFP - 13 PLN.
Przy wpłacie II raty należy złożyć kserokopię paszportu.
Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 75 EUR.
Na zwyczajowe napiwki sugerujemy przeznaczyć 50 EUR.

DOSTĘPNE TERMINY

Termin Liczba dni Rodzaj transportu Cena za os.

08-03-2022 - 22-03-2022 15 Samolot 5890.00 PLN

26-04-2022 - 10-05-2022 15 Samolot 5890.00 PLN

29-06-2022 - 13-07-2022 15 Samolot 5890.00 PLN

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY I TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY

Uprzejmie informujemy, że więcej informacji o składkach na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy,
dostępnych jest na naszym blogu we wpisie zatytułowanym:Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy

https://logostour.pl/blog/turystyczny-fundusz-gwarancyjny-i-turystyczny-fundusz-pomocowy

