
MAROKO



DZIEŃ 1.
Zbiórka na lotnisku w  Warszawie, odprawa biletowo-
paszportowa i wylot samolotem rejsowym do Maroka. Przylot 
do Agadiru, zakwaterowanie w hotelu 4* i odpoczynek. 

DZIEŃ 2.
Śniadanie w  formie bufetu w  restauracji hotelu. Tego dnia 
zapraszamy na całodniową wycieczkę do Essaouiry. Przejazd 
biegnie przez przedgórza Atlasu Wysokiego, małe berberskie 
miasteczka i wioski oraz przez lasy drzew arganowych i plantacje 
bananów. Jednocześnie jest to piękna trasa widokowa wzdłuż 
Atlantyku. Każdego, kto lubi atmosferę miast, kolorowe 
stragany i  wakacyjny klimat zachwyci to najstarsze portowe 
miasto na zachodnim wybrzeżu Maroka, z którego jeszcze w XIX 
wieku płynęli do Europy niewolnicy z głębi Afryki oraz złoto, sól 
i cukier. Essaouira to biało-niebieskie miasto zamknięte murem, 
XVIII wieczna starówka i  rozbrzmiewająca zewsząd muzyka. 
Jimi Hendrix w  latach 60-tych opiewał to miasteczko urocze 
jak pocztówka. Obecnie słynie również ze sportów wodnych. 
Jest dobrym miejscem na zakup rękodzieła z drewna tujowego 
i  ze srebra. Na lunch proponujemy mix smażonych owoców 
morza, sałatkę marokańską oraz tradycyjnie parzoną herbatę.  
W  trakcie zwiedzania proponujemy spacer po starym mieście 
- medynie oraz wejście do tzw. „kazby”, czyli ufortyfikowanej 
byłej siedziby sułtana z  widokiem na ocean (miejsce idealne 
do pięknych zdjęć). Zobaczymy jak dawniej Żydzi wykonywali 
biżuterię ze srebra oraz jaką teraz noszą na weselach kobiety 
i  jakie mają talizmany, aby chronić się przed złymi urokami, 
a także jak robi się sejf na skarby z korzenia drzewa tujowego.  
W  drodze powrotnej przerwa na herbatkę marokańską 
w  lokalnej tłoczni oleju arganowego  (słynne złoto Maroka), 
okazja, aby każdy z Uczestników spróbował swoich sił i „potłukł” 
z Berberyjkami orzechy arganowca. Powrót do hotelu ok. godz. 
18:00. Kolacja w formie bufetu w restauracji hotelu. 

DZIEŃ 3.
Śniadanie w  restauracji hotelu. Tego dnia proponujemy 
Marokańskie SPA - relaks w  ciepłych oparach wody na 
rozgrzanych siedliskach. Każda osoba, która ma życzenie 
skorzystać z oferty Spa otrzymuje jednorazowe klapki, szlafrok 
i  mały ręcznik. Do dyspozycji są naturalne kosmetyki, jak 
czarne mydło z oliwek, którym namydlane jest całe ciało, szara 
glinka, a potem gdy skóra jest miękka i rozgrzana wykonuje się 
peeling całego ciała naturalną szorstką rękawicą. Na sam koniec 
następuje profesjonalne mycie głowy. Po tych przyjemnościach 
obsługa zaprasza na herbatkę z  werbeny a  potem na ponad 
godzinny masaż relaksacyjny i nacieranie całego ciała olejkami 
arganowymi.  Łącznie relaks trwa 2 h 30 min. Jednocześnie 
ze Spa skorzystać może grupa 8 osób, dlatego tego dnia 
proponujemy w międzyczasie skorzystanie z atrakcji na terenie 
hotelu lub spacer po centrum Agadiru. Kolacja w formie bufetu 
w restauracji hotelu.

DZIEŃ 4.
Śniadanie w formie bufetu w restauracji hotelu. Zapraszamy na 
wycieczkę do Marrakeszu - jest to czerwone miasto usytuowane 
pomiędzy górami Atlasu Wysokiego, a  Atlantykiem. Jest 
niezwykle egzotyczne z  racji nietypowej architektury (stare 
miasto zamknięte czerwonym murem), ludzi z różnych rejonów 
Maroka i  świata, dźwięków, zapachów i  kolorów towarów na 
tradycyjnym targu. W  programie proponujemy zwiedzanie 
XIX wiecznego pałacu Bahia, w  starej dzielnicy żydowskiej. 
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Pałac ten wybudowany został wedle legendy z  miłości dla 
pewnej faworyty wezyra o imieniu Bahia -miejsce z bajecznymi 
ogrodami, haremem i  komnatami zdobionymi mozaikami. 
Potocznie zwany jest pałacem 1000 sufitów, gdyż każdy jest inny, 
fantastycznie zdobiony. Następnie zwiedzanie wyższej szkoły 
kanonicznej z XIV wieku - można zobaczyć w jakich warunkach 
kiedyś studiowano, jak wyglądała sala wykładowa i modlitewna 
oraz spacer po najstarszej części medyny, zamkniętej 
wysokim czerwonym murem z  gliny. Jest to labirynt wąskich 
i  krętych uliczek, na których gwarnie toczy się życie. Okazja 
do obejrzenia tradycyjnych dzielnic rzemieślników. Chłonąc 
zapachy przypraw, Marrakesz od stuleci słynie z  zielarzy, 
zajrzymy również do „Apteki Berberyjskiej”, w  której można 
nabyć wszystkie przyprawy stosowane w kuchni marokańskiej 
oraz maści lecznicze i tradycyjne kosmetyki, np. czarne mydło. 
Następnie przejdziemy na największy targ Afryki północnej, 
gdzie od ilości towarów i  kolorów można dostać zawrotu 
głowy. W  trakcie zwiedzania obiad w  restauracji. Po południu 
wejdziemy na plac Jemaa El Fnaa, wpisany listę UNESCO, zwany 
inaczej marokańskim cyrkiem ze względu na zaklinaczy węży, 
treserów małp, muzykantów Gnaoua - odganiających złe duchy 
od człowieka. Po środku tego placu dymią garkuchnie, są to 
typowe marokańskie jadłodajnie, które serwują takie przysmaki 
jak np. kozie głowy, kiełbaski baranie, móżdżek, ślimaki. Można 
tu także popróbować czarodziejskiego napitku. Kolacja tego dnia 
ok. godz. 18:30 w pałacu czyli w tzw. riadzie, całym w mozaikach, 
w starym mieście - z muzyką na żywo i występami. Powrót do 
hotelu późnym wieczorem.

DZIEŃ 5.
Śniadanie w  restauracji hotelu. Tego dnia proponujemy 
wypoczynek w  opcji All Inclusive na terenie hotelu. 
Osobom zainteresowanym polecamy spacer po Agadirze 
z przewodnikiem. Kolacja w restauracji hotelu.

DZIEŃ 6.
Śniadanie w  restauracji hotelu. Zapraszamy na off road, 
wyprawę samochodami terenowymi na plaże za Agadirem - 
będzie trochę przygody, off road, piękne krajobrazy i  lunch na 
plaży, ale najpierw trasa biegnie przez rolnicze rejony Agadiru, 
przez typowe w swej architekturze dla tego regionu miasteczka, 
np. miasteczko o  nazwie „Pan Indyk”. Potem droga prowadzi 
w stronę urwistego wybrzeża Atlantyku. Jedzie się fragmentem 
byłej trasy Paryż - Dakkar, ok. 30 minut, grzbietem klifu. Jest 
to piękna trasa widokowa, gdzie w  dole mieszczą się jaskinie 
rybaków. Na trasie jest również Massa, miasto usytuowane przy 
mini rezerwacie przyrody. W  programie także plaża Legzira, 
miejsce dla miłośników ładnych zdjęć - a w tym miejscu każdy 
na zdjęciu wychodzi pięknie, to tutaj czerwone łuki wpadają 
w  błękitną toń Atlantyku. Na tej plaży proponujemy lunch 
w  formie grillowanych ryb z  marokańską herbatką. Czas na 
odpoczynek. W  drodze powrotnej miasto garnizonowe Tiznit 
otoczone wysokim murem z gliny, gdzie można nabyć tradycyjną 
biżuterię berberyjską. Powrót do hotelu ok. godziny 18:00. 
Kolacja w restauracji obiektu.

DZIEŃ 7.
Śniadanie. Wykwaterowanie z  hotelu i  przejazd na lotnisko. 
Przelot samolotem rejsowym do Polski. Przylot do Warszawy. 
Zakończenie programu.
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Zapraszamy do kontaktu:      biuro@eccobusiness.pl      58 329 00 62


