
MAROKO



DZIEŃ 1.
Przelot samolotem rejsowym do Agadiru. Powitanie na lotnisku 
i  przejazd do hotelu 5* położonego bezpośrednio przy plaży. 
Zakwaterowanie w pokojach  i odpoczynek. Kolacja w restauracji 
przy Avenue Mohammad V, położonej w odległości kilku minut 
spacerem od obiektu. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 2.
Śniadanie w  restauracji hotelu. Tego dnia zapraszamy na 
wycieczkę samochodami terenowymi na południe od Agadiru, 
przez region Massa, aż do podnóży Antyatlasu. W  programie 
m.in. wyschnięte koryta rzek, zielone plantacje bananowców, 
tereny pustyni kamienistej z  pojedynczymi wydmami 
i  dzikie wybrzeże Atlantyku. Ponadto ogromna zapora im.  
Joussefa Ibn Tachfina oraz okolice rezerwatu ornitologicznego, 
gdzie proponujemy obiad. Następnie przejazd do miasta Tiznit 
słynącego z wyrobów berberyjskiej biżuterii. Powrót do hotelu 
ok. godz. 18:00. Kolacja w restauracji hotelu.   

DZIEŃ 3.
Śniadanie w  restauracji hotelu. Przejazd w  kierunku wioski 
Tiout położonej u  stóp Antyatlasu. Zapraszamy na spacer po 
autentycznej oazie z egzotycznymi uprawami oraz krótki postój 
przy starej twierdzy, gdzie rozciąga się obecna wioska. W Tiout 
proponujemy również tradycyjny, smaczny obiad. W  drodze 
powrotnej do hotelu zobaczymy Taroudant, miasto zwane 
”Małym Marrakeszem”. Proponujemy spacer po zabytkowej 
części miasta i  targach oraz krótki relaks w  ogrodach pałacu 
Salam, siedzibie dawnego lokalnego możnowładcy. Powrót do 
hotelu ok. godziny 18:00. Kolacja w  restauracji przy marinie 
Agadiru. Powrót do hotelu, nocleg. 

DZIEŃ 4 - 5.
Śniadanie w  restauracji hotelu. Tego dnia zapraszamy na 
2-dniowe Safari Bou Jerif. Najbardziej atrakcyjna, dwudniowa, 
pełna przygody wyprawa samochodami terenowymi na 
południe Maroka. W trakcie przejazdu lunch. 
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Podczas tej wycieczki odwiedzimy: Sidi Ifni, hiszpańskie 
miasto kolonialne, a  następnie przez przeogromną kamienistą 
pustynię przejazd do twierdzy Bou Jerif, zbudowanej przez 
francuską Legię Cudzoziemską. Kolacja tego wieczoru z  mięsa 
wielbłądziego. Nocleg w  namiotach nomadów tzw. „chaima” 
z  gorącą wodą, prysznicem, węzłem sanitarnym. Po noclegu 
i  śniadaniu Gulemim, czyli „brama do Sahary”, przy odrobinie 
szczęścia można spotkać „niebieskich mężów” - koczowniczych 
Tuaregów, Bou Izakarne i Tafraut. Powrót do hotelu w Agadirze 
w  godzinach popołudniowych. Kolacja w  restauracji obiektu. 
Nocleg.

DZIEŃ 6.
Śniadanie w  restauracji hotelu. Następnie wykwaterowanie 
i  przejazd do Essaouira. Zakwaterowanie w  hotelu 5* i  krótki 
odpoczynek. Zapraszamy na lunch w  restauracji obiektu, 
a  następnie na spacer po mieście. Essaouira to nadmorskie 
miasteczko słynące z  wyrobów z  drewna tui, oryginalnej 
architektury i  artystycznej atmosfery. Masywne fortyfikacje 
starego miasta, wąskie i  kręte uliczki, pobielone domy 
z  niebieskimi drzwiami, miłe kafejki i  uroczy port sprawiają 
wrażenie bajkowej krainy. Kolacja w restauracji hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 7.
Śniadanie w  restauracji hotelu. Następnie przejazd do 
Marrakeszu, zapraszamy na wycieczkę do tego pełnego magii 
miasta, która pozwoli poczuć jego egzotyczny afrykański 
charakter i  poznać najciekawsze zakątki: ogrody Majorelle, 
meczet Koutoubija, pałac Bahia oraz jedyny na świecie plac 
Jemaa el Fna, gdzie spotkać można zaklinaczy węży, akrobatów 
i  wróżbitów. W  Marrakeszu proponujemy lunch w  restauracji 
serwującej dania kuchni lokalnej, a następnie spacer po medinie. 
Ok. godz. 18:00 powrót do hotelu. Kolacja w  restauracji poza 
obiektem. Nocleg.

DZIEŃ 8.
Śniadanie, wykwaterowanie z  hotelu i  przejazd na lotnisko. 
Przelot samolotem rejsowym do Polski. Zakończenie wycieczki.
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