
 

AFRYKA dla koneserów!!!
Wyprawa samochodami terenowymi dookoła MAROKA

Oferta limitowana - 15 miejsc.

Data: 16 – 30.11.2019 r. 15 dni pełnych przygody!

Cena: 2000 zł + 900 euro (z wy żywieniem i pełnym programem)

Zaliczka - 1000 zł płatna najpó źniej do dnia 30.04.2019 r. 
Kwota 900 euro płatna do 30.06.2019 r. Reszta do 30.09.2019 r.

Cena zawiera:
- przelot Warszawa - Malaga - Warszawa;
- bilet na rejs promem przez Cieśninę Gibraltarską z Algeciras do Tanger Med oraz powrót;
- 14 noclegów w bardzo dobrych warunkach, w tym dwa noclegi na pustyni;
- wyżywienie: 14 śniadań, 14 obiadokolacji;
- samochody terenowe od Malagi z lotniska i do Malagi;
- transport samochodami terenowymi w trakcie trwania całej imprezy;
- ubezpieczenie KL i NNW;
- opieka pilota;
- opieka marokańskiego rezydenta;
- ubezpieczenie z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Uwaga!
Wymagany paszport z datą ważności nie krótszą niż pół roku, licząc od dnia powrotu do Polski z wycieczki.



Plan wyprawy:
Dzień 1. Zbiórka w Warszawie na lotnisku o godz. 06.00. Odprawa i wylot o godz. 08.00. Przylot do Malagi godz. 12.00. 
Dojazd do Algeciras na statek około godz. 14.00,  zaokrętowanie w godz. 15.00- 17.00. Około godz. 19.00 przybicie do 
brzegu w Tanger Med. Przejazd do Tangeru na obiadokolację i nocleg.

Dzień 2. Śniadanie, zwiedzanie Tangeru, przejazd do Szafszafan – jednego z najbardziej urokliwych miast 
marokańskich. Błękitne miasto, jak o nim mówią miejscowi, to stolica Gór Rif.   Zwiedzanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3. Śniadanie, przejazd do Volubilis. Zachował się tu rozległy kompleks ruin rzymskiego miasta – starożytnej 
stolicy Mauretanii Tingitana – wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd i zwiedzanie Meknes, miasta
z oryginalną mieszanką stylu architektonicznego francuskiego i arabskiego. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.



Dzień 4. Śniadanie, wyjazd w Góry Atlas i na Saharę.  Przejedziemy przez miasto, które jest stolicą prowincji 
marokańskiej Sahary w części północnej – Errachidia. Dojazd do miasta Merzouga, przejazd na pustynię piaszczystą i 
wyjazd karawaną wielbłądów na wydmy Erg Chebbi. Tam sesja fotograficzna, niesamowite widoki wydm u podnóża 
pasma górskiego, stanowiącego granicę z Algierią. Nocleg na Saharze w namiotach beduińskich.

Dzień 5. Śniadanie, pobyt i eksploracja pustyni w okolicach Merzougi – Rissani - Erfoud. Obiadokolacja i nocleg.



Dzień 6. Śniadanie, przejazd samochodami terenowymi przez pustynię do Zagory. Poznamy prawdziwe i groźne oblicze
Sahary. Zobaczymy pustynię piaszczystą, kamienistą z wielkimi głazami oraz górzystą. Prawdziwa gratka dla fanów off 
roadu. To fizycznie najtrudniejszy dzień, ponieważ mamy do pokonania około 350 km pustynią. Jednak niezapomniane 
widoki zrekompensują nam cały trud. Obiadokolacja i nocleg w Zagorze.

Dzień 7. Po śniadaniu przejeżdżamy do pobliskiej wsi słynącej z produkcji tradycyjnej ceramiki Putri - zobaczymy wazy 
i ręcznie robione naczynia. Przejazd do Mhamidu, zobaczymy Erg Chikaka - największą wydmę Sahary, ponad 300m 
wysokości, długość 46 km. Sesja fotograficzna. Kolacja, występy zespołu, ognisko, impreza, nocleg.



Dzień 8. Śniadanie, przejazd przez pustynię, około 150 km,  do saharyjskiego miasta Foum Zguid, tam przerwa 
obiadowa i kontynuacja trasy w stronę Oceanu Atlantyckiego i białych plaż. Trasa asfaltowa wzdłuż granicy z Algierią 
została oddana do użytku przed kilkoma latami i dzięki temu mamy możliwość podziwiać dzikość niezamieszkanej i 
surowej Sahary wykorzystując wygodny przejazd. Dojazd do miasta Guelmim, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 9. Śniadanie, wyjazd w stronę Sahary Zachodniej, która stanowi dla wielu polityków oddzielne państwo, o które to
trwa spór między Algierią i ludami Sahelu. Terytorium Sahary Zachodniej jest obecnie pod  faktycznym władaniem 
Maroka. Po drodze kilkukrotnie zatrzymamy się nad Oceanem, aby podziwiać piękne plaże i formacje skalne. Dojazd do
miasta Tarfaya, podziwianie białych wydm i dzikich plaż. Obiadokolację i nocleg.

Dzień 10. Śniadanie, dzień wypoczynkowy w miasteczku Tarfaya. Odwiedzimy muzeum Antoine de Saint-Exupery`ego, 
autora „Małego Księcia”. Możliwość kąpieli w oceanie. Uczta rybna, nocleg.



Dzień 11. Śniadanie, wyjazd na północ w stronę Agadiru – przejedziemy przez Sidi Ifni. Podziwianie formacji skalnych w
osadzie Legzira. Dojazd na obiadokolację i nocleg w Agadirze. 

Dzień 12. Śniadanie, krótkie zwiedzanie Agadiru. Przejazd do miasta Essaouira - bogatego na miarę Europy. Miasto 
słynie z wyrobu wspaniałych mebli z drewna cedrowego. Zwiedzanie, obiadokolacja i nocleg.



Dzień 13. Śniadanie, wyjazd w kierunku Gibraltaru. Dojazd na obiadokolację i nocleg do Tangeru.

Dzień 14. Śniadanie, przejazd do portu Tanger Med, rejs do Hiszpanii. Przejazd do Malagi, zwiedzanie miasta, 
uroczysta obiadokolacja i podsumowanie wyprawy, nocleg.

Dzień 15. Śniadanie, godz. 10.00.  Przejazd na lotnisko do Malagi. Przylot do Warszawy około godz. 17.00.

Temperatura, której się spodziewamy na miejscu, to przedział 22- 25 stopni. 


