
AFRYKA nie taka DZIKA!!!

Maroko…Nowy program!
Data: 20-27.08.2023r.

Cena: 1600zł + 550 euro

Zaliczka 1600zł - do
30.04.2023r.

Reszta kwoty - do 20.06.2023 r.

Na wstępy i napiwki trzeba
przeznaczyć 30 euro płatne w
autokarze u pilota.

Cena zawiera:

- przejazd autokarem na lotnisko;

- przelot w dwie strony do Maroka;

- 7 noclegów w bardzo dobrych warunkach, w tym jeden nocleg na
pustyni u Berberów;

- wyżywienie- 7 śniadań, 7 obiadokolacji w Maroko;

- wszystkie przejazdy nowoczesnym autokarem po Maroko;

- samochody terenowe, wielbłądy oraz występ zespołu na pustyni;

- ubezpieczenie KL i NNW;

- zwiedzanie Marrakeszu z przewodnikiem,

- odwiedzimy takie miejsca jak Todra Gorges, Ait Benhaddou,
Zagora, Merzouga, Agadir;

- opiekę pilota;

- opiekę marokańskiego rezydenta;

- ubezpieczenie turystyczne TFG,

- ubezpieczenie turystyczne TFP.

Uwaga!!!

Temperatura, której się spodziewamy na miejscu to przedział 30- 35 stopni. Paszport wymagany z datą
ważności nie krótszą niż pół roku, licząc od dnia powrotu do Polski z wycieczki.



Plan wyprawy:

Dzień 1- 20.08.23.- niedziela

- wyjazd z Torunia o godz. 09.00. Na lotnisku w Krakowie będziemy około godz. 16.00, odprawa i wylot o godz.
18.00 do Agadiru. Po odebraniu bagaży o godz. 18.00 wsiadamy w autokar, który będzie nas obsługiwał w czasie
całej wycieczki i jedziemy do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2- 21.08.23.-poniedziałek

- śniadanie typu la petit dejeuner- śniadanie w wersji french - godziny śniadań ustalimy wspólnie. Po śniadaniu
jedziemy do Marrakeszu. Cały dzień poświecimy sobie na zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem.
Wieczorem obiadokolacja i nocleg w Marrakeszu.

Dzień 3- 22.08.23- wtorek

-śniadanie i wyjazd w kierunku Sahary, przez Góry Atlas. Około godziny 12.00 dojedziemy do miasteczka Ait
Benhaddou, jest to Marokańskie Studio Filmowe, gdzie nagrywane były wielkie hollywoodzkie produkcje filmowe
jak Mumia, Królestwo Niebieskie czy Gwiezdne Wojny. Po przerwie dalsza kontynuacja jazdy, przerwa obiadowa,
dojeżdżamy na nocleg do Tinhir obok Todra Gorges. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4- 23.08.23- środa

-śniadanie i przejazd przez Quarzazate do Erfoud, relaks i odpoczynek nad basenem w 5 * hotelu, przesiadamy się
z rzeczami z autokaru do jeepów i jedziemy do Merzougi, zakwaterowanie w kasbie na pustyni, wyjazd wielką
karawaną wielbłądów na wydmy Erg Chebbi, około 2km. Tam sesja fotograficzna, niesamowite widoki wydm u
podnóża pasma górskiego stanowiącego granicę z Algierią. Powrót karawany do kasby, kolacja, występ
sudańskiego zespołu, ognisko, impreza, nocleg. .

Dzień 5- 24.08.23- czwartek

- śniadanie, przejazd samochodami terenowymi przez pustynie do wiosek berberyjskich gdzie zwiedzimy
manufakturę marmuru marokańskiego, produkcję dywanów oraz zbiory srebra berberyjskiego, przejazd do Zagory,
obiadokolacja i nocleg w malowniczym hotelu w gaju palmowym.

Dzień 6- 25.08.23- piątek

-śniadanie, przejazd do miasteczka Putri, gdzie produkowana jest porcelana w tradycyjny sposób jak przed
wiekami. Przejazd do Agadiru, wypoczynek, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 7- 26.08.23- sobota

-śniadanie, dzień wypoczynkowy nad Oceanem, plażowanie i relaks. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8- 27.08.23- niedziela

- śniadanie godz. 08.00, wyjazd na lotnisko godz. 09.00. Odprawa i wylot do Polski o godz. 12.40. Przylot godz.
18.00. Powrót do Torunia około północy.


