Biuro Podróży Exodus

TAJEMNICZE UROKI MAROKA: CESARSKIE MIASTA, FILMOWE TWIERDZE, ŚNIEŻNE GÓRY ATLAS,
SAHARA
Ait Ben Haddou - najsłynniejsza i najbardziej fotogeniczna twierdza świata, największy w Afryce meczet
Hasana II, pamiątki po słynnej "Casablance" z 1942 r., Jamaa el Fna - najbardziej niezwykły plac świata,
Meknes - "Wersal Maroka" ze słynną bramą Mansour, spektakularne przepaście i panoramiczne trasy Atlasu
Wysokiego, kanion rzeki Todra - największa przyrodnicza atrakcja Maroka, Nomadzi i wielbłądy na Małej
Saharze, andaluzyjska medyna Tetouan - "Biała Gołębica", Chefchaouen - błękitne miasto, Volubilis najsłynniejsze marokańskie stanowisko archeologiczne, Warazat - "marokańskie Hollywood".
WYMAGANY PASZPORT WAŻNY MIN. 180 DNI OD DNIA ZAKOŃCZENIA IMPREZY !!!
7 OBIEKTÓW Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 13 dni
Terminy:
10.05.2022 - 22.05.2022

3999 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!

4250 PLN cena normalna

Program:
01.dzień: 05.00 - wyjazd z Zielonej Góry - parking CRS (wjazd od ul. Sulechowskiej).
Wyjazd z kraju: Olszyna. Przejazd przez Niemcy i Francję.
Około 22.00 - zakwaterowanie w hotelu w rejonie Lyonu. Nocleg.
02.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd. Przejazd przez Francję i Hiszpanię.
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w rejonie Walencji. Obiadokolacja. Nocleg.
03.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd. Przejazd przez Hiszpanię.
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w Algeciras. Obiadokolacja. Nocleg.
04.dzień: 06.00 - śniadanie. 07.00 - wyjazd.
Przeprawa promowa przez Cieśninę Gibraltarską Algeciras - Ceuta z Europy do Afryki.
Spacer po TETOUAN ("Andaluzyjka", "Biała gołębica", lista UNESCO) - medyna.
Spacer po CHEFCHAOUEN ("błękitne miasto", jedno z najpiękniejszych w Maroku) - medyna z
charakterystycznymi domami o niebieskich fasadach.
Zwiedzanie VOLUBILIS (lista UNESCO) - pozostałości starożytnego miasta rzymskiego.
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w Meknes. Obiadokolacja. Nocleg.
05.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 wyjazd.
Zwiedzanie MEKNES ("Wersal Maroka", miasto cesarskie, lista UNESCO) brama Mansur, mauzoleum
Mulaja Ismaila, medresa Bou Iania, Dar Jamai - muzeum sztuki islamskiej, place El-Hadime i Lalla Aouda,
Wielki Meczet, medyna.
Zwiedzanie FEZU (2. największe miasto Maroka, miasto cesarskie, lista UNESCO) meczet Al-Karaouine
(największy meczet Afryki Płn. i najstarszy działający do dziś uniwersytet świata), medyna (największa
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staromiejska strefa piesza na świecie), medresy: Bou Inania i Al-Attarine, mauzoleum patrona i założyciela
miasta Mulaja Indrisa II, Błękitna Brama, Chouara - dzielnica garbarzy, brama pałacu królewskiego, muzeum
Nejjarine w budynku dawnego karawanseraju, park Njan Sbil. Czas wolny.
Około 21.00 - powrót do hotelu w Meknes. Obiadokolacja. Nocleg.
06.dzień: 06.00 - śniadanie. 07.00 - wyjazd.
Przystanek w PUSZCZY CEDROWEJ - enklawa szlachetnego, wytrzebionego w świecie drzewa.
Przejazd panoramiczny przez góry ATLAS ŚREDNI i ATLAS WYSOKI z przystankami na przełęczach
Zad (2178 m npm) i Tangalm (1907 m npm) oraz nad kanionem rzeki Ziz.
Możliwość udziału w wycieczce fakultatywnej jeepami na PUSTYNIĘ ERG CHEBBI (SAHARA) spotkanie z Beduinami, możliwość przejażdżki na wielbłądach, spektakularne diuny.
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w Arfoud. Obiadokolacja. Nocleg.
07.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd.
Przejazd imponującym kanionem rzeki TODRA (najpiękniejszy przełom rzeki i największa atrakcja
przyrodnicza w Maroku).
Spacer po TINGHIR - uroliwe miasteczko w dolinie rzeki Todra.
Przejazd SZLAKIEM TYSIĄCA TWIERDZ z przystankami przy kasbach AIT YOUL, AMIRIDIL, BEN
MORO.
Zwiedzanie kasb TAOURIRT oraz TIFOULTOUTE w WARAZAT ("marokańskie Hollywood").
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w Warazat. Obiadokolacja. Nocleg.
08.dzień: 06.00 - śniadanie. 07.00 - wyjazd.
Zwiedzanie spektakularnej "filmowej" TWIERDZY AIT BEN HADDOU (najsłynniejsza kasba Maroka,
lista UNESCO) - plener zdjęć wielu filmów (m.in. "Gladiator", "Aleksander", "Kleopatra", Laurence z Arabii",
"Klejnot Nilu", "Ostatnie kuszenie Chrystusa").
Przejazd trasą widokową przez ATLAS WYSOKI.
Zwiedzanie MARRAKESZU ("czerwone miasto", miasto cesarskie, lista UNESCO) - medyna, pałac
Bahia, pałac Badi, nekropolia Saadytów, stara apteka berberyjska, meczet Koutoubia, ogród Majorelle własność Yvesa-Saint Laurenta, Dar Si Said - muzeum sztuki berberyjskiej, niesamowity Jemma el Fna najsłynniejszy plac i największa atrakcja Maroka. Czas wolny.
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w Marrakeszu. Obiadokolacja. Nocleg.
09.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd.
Zwiedzanie CASABLANKI (największe miasto i ekonomiczna stolica Maroka, miejsce akcji słynnego
melodramatu z 1942 r.) meczet Hassana II (3. największy meczet świata z najwyższą wieżą świątynną na
świecie), Rick's Caffe z filmu "Casablanca", reprezentacyjny plac Mohameda V, park Ligi Arabskiej, katedra
Sacra Coeur, nowa opera, brama pałacu królewskiego, promenada.
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w Rabacie. Obiadokolacja. Nocleg.
10.dzień: 06.00 śniadanie. 07.00 wyjazd.
Zwiedzanie RABATU (stolica Maroka, miasto cesarskie, lisa UNESCO) Wieża Hassana, mauzoleum
Mohameda V i jego synów, niedokończony Wielki Meczet, kasba Oudaias, medyna, Ogrody Andaluzyjskie,
Nowe Miasto z Teatrem Narodowym i gmachem parlamentu Maroka.
Spacer po ASILAH - ufortyfikowane białe miasteczko nad brzegiem oceanu. Czas wolny.
Przeprawa promowa przez Cieśninę Gibraltarską Ceuta - Algeciras z Afryki do Europy.
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w Algeciras. Obiadokolacja. Nocleg.
11.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd. Przejazd przez Hiszpanię.
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w rejonie Walencji. Obiadokolacja. Nocleg.
12.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd. Przejazd przez Hiszpanię i Francję.
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w rejonie Lyonu. Nocleg.
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13.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd. Przejazd przez Francję i Niemcy.
Wjazd do kraju: Olszyna. Około 01.00 - rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze - parking CRS.
W cenie:
transport: autokar wysokopokładowy WC/AC/DVD/barek - napoje zimne i gorące (dodatkowo płatny) ok. 8500 km
zakwaterowanie: 12 x hotel***/****, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami/WC/TV
wyżywienie: 12 x śniadanie (kontynentalne lub bufet) + 10 x obiadokolacja (serwowana lub bufet,
napoje dodatkowo płatne)
opieka pilota BP Exodus na całej trasie
prom przez Cieśninę Gibraltarską Europa - Afryka w dwie strony
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
napoje do obiadokolacji (dla chętnych)
koszty realizacji programu (wstępy do obiektów turystycznych, obowiązkowy przewodnik lokalny w
Mariku, zestawy słuchawkowe) - równowartość 130 EUR (obowiązkowo, płatne w EUR w autokarze,
kwota nie podlega rozliczeniu)
wycieczka jeepami na pustynię ERG CHEEBI - 45 EUR (dla chętnych, w przypadku min. 20
uczestnikach)
dopłata do pokoju 1-osobowego - 1200 PLN (dla chętnych, tylko na zapytanie)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 30 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed
wyjazdem)
Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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