
OD ATLASU -
PO SAHARĘ

Zwiedzanie Maroka z wejściem na  
szczyt Toubkal (4167 m n.p.m)



INFORMACJE OGÓLNE

Zapraszamy na 11-dniową wyprawę do Maroka, pięknego i bezpiecznego królestwa na
wschodnim wybrzeżu Afryki. Pierwszy etap podróży odbędziemy samochodami terenowymi,
przesiadając się na pustyni na wielbłądy. Bliski kontakt z przyrodą i kulturą – zapewniony.
Druga część wyprawy to wejście na najwyższy szczyt Atlasu Wysokiego - Toubkal. Marokańską
przygodę zakończymy w Marakeszu – niezwykle egzotycznym i magicznym miejscu.



DZIEŃ PIERWSZY

Powitanie na lotnisku, przejazd do Imlil 3h30m. 

Nocleg w hotelu Riad Imlil.



DZIEŃ DRUGI
Wczesny wyjazd w kierunku przełęczy Tchika (2260 m

n.p.m.). Następnie zjeżdżamy z głównej trasy i bocznymi

górskimi drogami docieramy do Telouet. To pierwsza duża

Kazba na naszej trasie. Stojąca na uboczu, rzadko

odwiedzana przez turystów. Czaruje pięknymi zdobieniami

komnat Paszy. Zjeżdżamy dalej w głąb doliny Ounila,

odwiedzając kolejne zamki Berberów. Dolina mieni się

wszystkimi kolorami tęczy – wielokolorowe skały, zieleń

drzew, wielobarwność kwiatów. Obiad piknikowy gdzieś po

drodze. Na koniec czeka nas perła zamków – kazba Ajt

Bin Haddu. Wpisany na listę zabytków UNESCO, świetnie

zachowany, znany nam jest z wielu filmów – od

"Gladiatora" po "Grę o Tron". Dzień zakończymy

zwiedzając plenerowe studia filmowe Qarzazat. Dzięki

doskonałym warunkom klimatycznym, dużo słynnych

produkcji filmowych powstało w budowanych tu

dekoracjach. Wspomniany już „Gladiator”, ale też Asterix’y

a nawet „Kundun”. Nocleg w hotelu Les Jardens

Quarzazat.



DZIEŃ TRZECI

Jadąc w kierunku wąwozu Dades, mijamy oazę Skoura,

miejscowość pełną palm i róż. Obiad zjemy w wąwozie M’Goun.

Krótkie spacery po zachwycających skalnych przełomach

uatrakcyjnią naszą wyprawę. Jeszcze kilka kilometrów jazdy,

kolejne urocze wioski Berberów i docieramy do wąwozu Dades.

Nocleg w hotelu.



DZIEŃ CZWARTY

Jedziemy do wąwozu Todra, spacer i czas zachwytów. 

Potem w oazie Tinghire jemy lunch i jadąc dalej w 

kierunku Sahary, przez Merzugę, docieramy na skraj 

pustyni. Wsiadamy na czekające wielbłądy i po półtorej 

godzinie nasza karawana dochodzi do biwaku. Nocleg w 

namiotach.



DZIEŃ PIĄTY

Nasza karawana przedziera się przez

pustynię. Jedne z najwyższych wydm

Sahary piętrzą się jedna po drugiej. Po

pięciu godzinach docieramy na biwak.

Nocleg w berberyjskich namiotach.



DZIEŃ SZÓSTY
Opuszczamy pustynię i kierując się z

Merzugi do Zaghory, przejeżdżamy przez

Tazarine i wjeżdżamy w dolinę i wąwóz

rzeki Dra. Na lunch przyjedziemy do

Zagory. Krótki odpoczynek w hotelu, a po

południu wizyta w letniej szkole

Koranicznej. Nocleg w hotelu.



DZIEŃ SIÓDMY

Przejazd przez góry do Imlil. Przyjazd wczesnym popołudniem. 

Odpoczynek i nocleg w hotelu Riad Imlil.



DNI: ÓSMY I DZIEWIĄTY
Dzień 8 : wejście do schroniska Toubkal 3200 m 

n.p.m. Bagaże niesione przez tragarzy i na 

mułach. Lunch piknikowy, kolacja i nocleg w 

schronisku.

Dzień 9: wcześnie rano wyruszamy na szczyt 

Toubkal 4167 m n.p.m. Zdobywamy najwyższy 

szczyt Afryki w godzinach południowych, potem 

zejście na lunch do schroniska, a po krótkim 

wypoczynku wyruszamy do hotelu Riad Imlil.



DZIEŃ DZIESIĄTY

Przejazd do Marrakeszu. Dotrzemy tam 

po południu. Nocleg w hotelu.



DZIEŃ JEDENASTY

Do obiadu czas wolny. Po obiedzie przejazd do 

Agadiru i powrót do Warszawy.



INFORMACJE WYJAZDOWE

KOSZT PRZELOTU, POBYTU I TREKKINGU 5480 ZŁ  (cena brutto)

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

• Cena dotyczy następujących świadczeń:

• cel wyprawy: wejście na najwyższy szczyt Maroka – Toubkal w Atlasie Wysokim

• noclegi: hotele zgodnie z programem (minimum 3*), pokoje dwuosobowe, namioty

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

• ekwipunek wyprawy (zapewnia organizator): GPS, zestaw, sprzęt, apteczka

• przeloty w klasie ekonomicznej

• wynajęcie samochodów i innego transportu

• biwaki i sprzęt zgodnie z programem

• ubezpieczenie

• trasa zgodnie z programem

• pilot

• przewodnik górski – instruktor alpinizmu Jacek Patrzykont

Cena nie obejmuje:

• dodatkowych napojów pomiędzy posiłkami (zimne napoje gazowane, kawa/herbata, itp)

• wszelkich innych wydatków natury osobistej  (dodatkowe posiłki, ładowanie baterii i akumulatorów, gorący prysznic, etc.)

• napiwków lub darowizn



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

