MAROKO

MAROKO
Malowniczy kraj położony
w północnej Afryce,
zachwycający
krajobrazami,
intensywnymi zapachami i
nasyconymi kolorami.
W naszej podróży
będziemy się rozkoszować
Marrakeszem i
olśniewającą Essaouirą i
legendarną Casablancą.

WSTĘP
SZANOWNI PAŃSTWO,

JAROSŁAW KUŹNIAR
goforworld.com / Dziennikarz

Od kilku lat przybliżamy przedsiębiorcom oraz przyjaciołom podróży, świat poza szlakiem.
Z naszej wspólnej wyprawy z najdalszych zakątków świata wracamy bogatsi nie tylko o wrażenia, smaki i
fotografie, lecz także o konkretną wiedzę z zakresu, którego Ty lub Twoja firma potrzebujecie.

Jesteśmy butikowym biurem podróży, które angażuje najlepszych trenerów i mentorów
z danej dziedziny oraz przewodników-pasjonatów, którzy w nieszablonowy sposób otwierają przed nami
nieznany świat. Wolimy korzystać z doświadczenia niż atlasów i wiedzy teoretycznej. Zawsze zabieramy ze
sobą specjalistów w swoich branżach, tak aby szkolenia i wykłady, które prowadzimy, były dla Was
praktyczne, a wiedza pozostała z Wami na dłużej. Wzbogacamy je o kontekst miejsca, w którym się
znajdujemy, budujemy na konkretnych emocjach i doświadczeniu.

Łączy nas pasja do świata i rozumienia go. W niniejszej prezentacji przedstawimy Państwu propozycję
wspólnego wyjazdu do miejsca, które nie tylko zachwyca i czaruje odmiennością, ale też daje przestrzeń na
otwarcie się na nowe: możliwości, umiejętności, sposoby komunikacji, wykorzystanie zasobów…

Trasę wyprawy przygotowaliśmy wspólnie z naszą zaufaną
Podróżniczką, miłośniczką Maroka, która wybrała ten kraj na swój
drugi dom, i lokalnymi Przewodnikami. Chcemy Was zabrać do
pachnącego milionem przypraw Marrakeszu, pokazać miejsca
wpisane na listę UNESCO, przewieźć przez spektakularne góry
Atlas, zabrać nad ocean i do wypełnionych niebieskimi łodziami
brzegów magicznej Essaouiri. Zobaczcie nasz szczegółowy plan
wyjazdu i dajcie się oczarować!

DZIEŃ 1
Warszawa - Marrakesz

Wylot z Warszawy. Po przylocie
zakwaterujemy się w hotelu i zjemy
wspólną kolację, a wieczorem z
naszym prywatnym przewodnikiem
pójdziemy na spacer po medynie
posłuchać opowieści o Maroku.
DZIEŃ 2
Marrakesz
Przed nami pierwsza przygoda –
quady na pustyni. Następnie
zatopimy się w niezwykłym
Marrakeszu! Zobaczymy legendarny
Plac Dżami al-Fana, największy plac
w medynie, wpisany na Listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
To centrum kulinarne Maroka.
Zajrzymy również do farbiarni i
garbarni, z których słynie Marrakesz.

DZIEŃ 3
Marrakesz – Casablanka
Po śniadaniu wyruszamy autokarem
do Casablanki [czas około 3h]. Przed
nami ogromny Meczet Hasana II –
trzeci pod względem wielkości na
świecie. W głównej sali modlitewnej
może zmieścić się 25 tysięcy
wiernych, a na jego rozległym
dziedzińcu dalsze 80 tysięcy.
Po zwiedzaniu meczetu ruszymy w
kierunku starej Medyny, historycznej
części miasta. Otoczona murami
obronnymi plątanina wąskich jak
labirynt uliczek i, jak na miasto
arabskie przystało, suki – klimatyczne
targowiska. Poza tym znajdują się tu
urocze placyki i kawiarnie. Przed nami
pierwsza gra miejska.
Wieczorem odpoczynek w hotelu.

DZIEŃ 4
Casablanca – Marrakesz
Po śniadaniu autokarem
wracamy do Marrakeszu [czas
około 3h]. Ruszamy, by
zobaczyć Grobowce Sadytów,
jeden z najwspanialszych
zabytków historycznych
Marrakeszu. Grobowce znajdują
się obok odrestaurowanego XII
wiecznego meczetu Kazba.
Wzniesione zostały przez sułtana
Ahmada al-Mansura. Chowani
mieli tam być potomkowie
Proroka.

Wieczorem odpoczynek w
hotelu i dalszy ciąg szkoleń.

DZIEŃ 5
Marrakesz - Zagora
Rankiem ruszamy w góry wysokiego
Atlasu. Będziemy jechać pasmem
górskim Tizi n'Tichka. Gwarantujemy,
że widoki na doliny i okoliczne
wioski będą spektakularne.
Zejdziemy do doliny Wadi Dara, a
później będziemy poruszali się
niczym starożytne karawany,
między górami i rzeką.
Po dotarciu do Zagory,
przesiądziemy się na wielbłądy i
wkroczymy na Saharę kierując się
ku naszemu obozowisku. W czasie
podróży będziemy podziwiać
zachód słońca. Niezwykła rzecz.
Zjemy kolację, a noc spędzimy na
pustyni w namiotach.

DZIEŃ 6
Zagora - Marrakesz
Wstaniemy przed świtem, żeby
podziwiać wschód słońca nad Saharą.
Po śniadaniu wrócimy do Zagory,
oczywiście na grzbietach wielbłądów.
Po krótkim odpoczynku ruszamy autami
w kierunku Marrakeszu.
Na przystanek zatrzymamy się w
Kasbah w Ait Ben Haddou [po około
3h], gdzie zjemy lunch. Miejsce to
wpisane jest na listę UNESCO.
To XVI wieczna twierdza, która swoją
magią przyciąga turystów i filmowców.
To tu powstały: Gladiator czy Gra o
Tron. Czekać na nas będzie zadanie
specjalne.
Wieczorem dotrzemy do Marrakeszu
[cała podróż około 7h].

DZIEŃ 7
Marakesz – Essaouira
Po śniadaniu wsiadamy do
autokaru i jedziemy nad Ocean do
kolorowej Essaoirii [czas około 3h].
Po przyjeździe krótki odpoczynek w
hotelu i ruszamy ku kolejnej
przygodzie.
Przed nami fort Skala de la Ville,
medyna wpisana na listę UNESCO
oraz słynny niebieski port. Koniec
dnia spędzamy nad oceanem,
odpoczywając i żegnając się z
Marokiem.

DZIEŃ 8
Essaouira – Marrakesz lotnisko
Po wczesnym śniadaniu ruszamy do
Marrakeszu na lotnisko [czas około
3,5h]. Wieczorem powinniśmy być
już w domach.
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