
TOUBKAL
Treking w Atlasie Wysokim z wejściem 

na  szczyt Toubkal (4167 m n.p.m)



INFORMACJE OGÓLNE

Góry Atlas – najwyższe góry Afryki Północnej

ciągną się od Tunezji, przez Algierię aż po dalekie

południe Maroka.

Jego najwyższą część stanowi Atlas Wysoki w

całości położony na terytorium królestwa Maroka.

Tę najwyższą część pasma, sięgającą ponad 4000

m n.p.m. zwiedzimy podczas naszego trekkingu.

Zaczynamy w Imlil, górskiej miejscowości będącej

centrum turystyki górskiej i narciarskiej (sic!).

Przejdziemy kilka przełęczy i dolin zapełnionych

polami uprawnymi i sadami. Na zakończenie

zdobędziemy szczyt Toubkal – najwyższą górę

Afryki północnej – 4167 m n.p.m.



DZIEŃ PIERWSZY

Powitanie na lotnisku, przejazd do Imlil 3h30m. 

Nocleg w hotelu Riad Imlil.



DZIEŃ DRUGI

Zaczynamy 3 dniowy trekking aklimatyzacyjny. 

Wyruszamy z Imlil i przez wioskę Matat wspinamy się na 

przełęcz Oudide. Zejście do doliny Aztat i nocleg w 

schronisku w wiosce Tahaliouine (5 godzin marszu).



DZIEŃ TRZECI

Powoli wspinamy się doliną Aztat.

Kotlina jaką tworzy w tym miejscu,

wypełniona jest polami uprawnymi,

wioskami i domami przyklejonymi do

stromych zboczy górskich. Docieramy

do wodospadu Tamsoult na strumieniu

Assif. Nocleg w schronisku Tamsoult

(5 godzin marszu).



DZIEŃ CZWARTY

Wyruszamy rano pod górę, wspinając się powoli na 

przełęcz Mzik (2500 m npm) Z przełęczy rozpościerają 

się wspaniałe panoramy na dolinę Aztat na północnym 

zachodzie i dolinę Imlil na wschdzie. Do hotelu Riad

Imlil docieramy po 5 godzinach. Wypoczynek i 

przygotowania do zdobycia Jebel Toubkal.



DZIEŃ PIĄTY

Wcześnie rano ruszamy na południe

szeroką doliną w kierunku najwyższej

góry Atlasu. Powoli nasza karawana

zdobywa wysokość. Krótki przystanek na

posiłek i dalej w górę. Po 5-6 godzinach

docieramy do schroniska pod Toubkalem

na wysokości 3200 m.



DZIEŃ SZÓSTY

Po wschodzie słońca wyruszamy na

zdobycie szczytu. Powolutku pokonujemy

dzielące nas do niego 1000 metrów w

pionie. Zdjęcia na wierzchołku -

panorama wokół przytłacza swym

pięknem. Jeśli pogoda dopisze, widać

będzie pustynię. Ruszamy w dół. Krótki

odpoczynek w schronisku i dalej do hotelu

Riad Imlil. Wieczorna biesiada,

obowiązkowy Tajine i długi sen.



DZIEŃ SIÓDMY

Po sniadaniu wyruszamy samochodem do Marrakeszu. 

Po godzinie jazdy meldujemy się w hotelu w samym 

centrum miasta. Czas wolny do samego rana



DZIEŃ ÓSMY

Do obiadu czas wolny. Po obiedzie przejazd do 

Agadiru i powrót do Warszawy.



INFORMACJE WYJAZDOWE

KOSZT PRZELOTU, POBYTU I TREKKINGU 3990 ZŁ  (cena brutto)

(MINIMALNA GRUPA 4 OSOBY, PRZEWODNIK Z POLSKI DLA GRUP POWYŻEJ 6 OSÓB)

Cel wyprawy: Wejście na najwyższy szczyt Maroka – Toubkal w Atlasie Wysokim

Noclegi: Hotele  zgodnie z programem, hotele DBL, namioty

Wyżywienie: restauracje hotelowe, biwaki; 3 posiłki dziennie, woda i napoje gazowane

Ekwipunek wyprawy (zapewnia organizator): GPS, zestaw, sprzęt, apteczka,

Transport: samochody terenowe i busy

Kosztorys dotyczy następujących świadczeń:

• przeloty; 

• wynajęcie samochodów i innego transportu;

• hotele zgodnie z programem; 

• biwaki i sprzęt zgodnie z programem;

• całodzienne wyżywienie (3 posiłki);

• ubezpieczenie;

• trasa zgodnie z programem; 

• pilot; 

• Przewodnik górski – instruktor alpinizmu Jacek Patrzykont

Koszty nie obejmują: 

• Dodatkowe napoje (zimne napoje, woda mineralna, kawa / herbata, itp) 

• wszelkie inne wydatki osobistej natury (dodatkowe posiłki, opłaty ładowania akumulatorów, gorący prysznic w górach, etc.) 

• Napiwki lub darowizny 



PRZEWODNIK GÓRSKI

Jacek Patrzykont – instruktor trekkingu i 
wspinaczki, przewodnik wysokogórski. 
Odpowiedzialny za bezpieczeństwo i 
opiekę nad grupą.

…Zacząłem wspinać się w 1980 roku. W 1987 roku
ukończyłem kurs instruktorski Polskiego Związku Alpinizmu i
byłem instruktorem PZA przez 25 lat. Dziś mam państwowe
uprawnienia Instruktora Sportu i Instruktora Wspinaczki
Wysokogórskiej. Wspinałem się i wspinam nadal w górach
Europy i Azji latem i zimą….



WARUNKI OFERTY WSTĘPNEJ

1. Oferta ma charakter wstępny i w obecnej chwili nie skutkuje rezerwacjami miejsc, 
dotyczących poszczególnych punktów programu. Po otrzymaniu od Państwa akceptacji naszej 
oferty, dokonaniu wyboru hotelu, atrakcji itp. dokonamy niezbędnych rezerwacji i 
potwierdzimy ceny. Do tego czasu nie gwarantujemy, ani dostępności miejsc, ani 
oferowanego poziomu cen.

2. Powyższa oferta przygotowana została na bazie liczby osób podanych w zapytaniu,
wg zaproponowanego programu. Zmiana liczby uczestników może spowodować zmianę 
programu..

3. Centrum Podróży AIR CLUB zastrzega prawa autorskie swoje i swoich partnerów do programu 
przedstawionego w ofercie, co oznacza brak możliwości wykorzystywania ich bez zgody 
autora w całości lub w części.

Niniejsza prezentacja jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. 
Kodeksu Cywilnego.



KONTAKT

AIR CLUB Centrum Podróży sp. z o.o.
ul. Senatorska 28, 00-095 Warszawa
tel. (+48 22) 829 95 91, 
fax (+48 22) 827 35 18

e-mail: piotr.harton@airclub.pl

Osoba odpowiedzialna - Piotr Harton   tel. 505 171 581

Zdjęcia wykorzystane w prezentacji: Jacek Patrzykont i Piotr Harton

mailto:piotr.harton@airclub.pl

