Maroko/Sahara
27.11-04.12.2019
INFORMACJE OGÓLNE
Trasa wyprawy na Saharę zaczyna i kończy się w Zagorze.
Krajobraz na pustyni jest bardziej zróżnicowany niż nad Oceanem.
Prowadzi przez oazy, pustynię kamienistą i piaszczystą, przejdziemy
przez pasmo górskie i pojedziemy korytem rzeki Dra - jednej z
najdłuższych rzek w Maroko.
Będziemy podążać trasami dawnych karawan, na których często do
dziś można napotkać wielbłądy i nomadów.
Ostatniego dnia spędzamy w siodle około 3-4 godzin, w pozostałe dni
około 6 godzin.
Będziemy jechać na klaczach – mieszankach koni arabskich i
berberyjskich, tzw. barbaraby. Konie niezwykle dzielne, wytrzymałe i
energiczne.
W cenie rajdu zapewnione jest:
- Pierwszy i ostatni dzień w hotelu/riadzie
- Wyżywienie od kolacji dnia pierwszego do śniadania dnia 7 (obiad
własny w Marrakeszu plus śniadanie dnia 8 przed wylotem)
- Transfer z/na lotnisko
- Namioty dwuosobowe z piankami do spania
- Transport bagażu na trasie rajdu
- Koń z rzędem i sakwami
- Przewodnicy i obsługa
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PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
Dzień 1
Rano wylot z Warszawy do Marrakeszu.
Na miejscu czeka na nas kierowca, który zabiera nas do Zagory. Przejedziemy przez Atlas Wysoki i przełęcz Tischka
(2260 m n.p.m.). Droga jest kręta, dlatego podróż zajmie nam ok. 7 h.

Dzień 2
Po śniadaniu wyruszamy konno. Szlak wiedzie w dół doliny – między palmami i po dość miękkim gruncie. W połowie
dnia opuszczamy cień i wkraczamy na kamienisty płaskowyż, aż dojedziemy pod pasmo gór, gdzie pod palmami
rozbijamy obóz.

Dzień 3
Pojedziemy wzdłuż rzeki i pokonamy niewielki wąwóz. Będziemy mogli spotkać jedynie lokalnych Nomadów. Zjemy
lunch na skarpie, zrobimy pierwsze duże galopy, aż wjedziemy w prawdziwe piaski i wydmy Sahary.

Dzień 4
Rano wyruszymy przez piaszczyste wydmy na południe. Daktylowce zaczynają ustępować miejsca tamaryszkom i
kaktusom. Przechodzimy przez górską bramę, gdzie rozpoczyna się granica Sahary i dojeżdżamy do wioski M’Hamid El
Ghizlane.

Dzień 5
Przed nami dzień wyprawy po piaszczystej Saharze. Dość powszechnie spotyka się tutaj karawany koczowniczych
Beduinów. Nocujemy w pobliżu wydm, a na horyzoncie widać góry.

Dzień 6
Docieramy do jednej z odnóg Antyatlasu. Krajobraz jest księżycowy. Tego dnia przedzieramy się przez góry, podczas
części trasy ze względu na skały prowadzimy konie w ręku. Na szczycie rozprzestrzenia się panorama na całą Zagorę.

Dzień 7
To ostatni dzień na końskich grzbietach - zmierzamy ku Zagorze, dużo galopujemy, również wąskimi ścieżkami przez
wioski. Przeprawiamy się przez rzekę i popołudniu docieramy do bazy, z której wyruszyliśmy. Po lunchu wyruszamy
busem do Marrakeshu. Nocleg w Marrakeshu.

Dzień 8
Po śniadaniu wyjazd na lotnisko i wylot do Warszawy.
Program rajdu może ulec delikatnym modyfikacjom, jeśli będą wymagały tego warunki pogodowe
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KWESTIE ORGANIZACYJNE
• Wszyscy podróżni wjeżdżający do Maroka muszą wypełnić formularz (w j. angielskim,
francuskim lub arabskim), czyli tzw. kartę wjazdową. Można ją pobrać ze stojaków przed
kontrolą paszportową, jeśli nie będą rozdane już w samolocie i wypełnić podczas
oczekiwania w kolejce.
To samo należy zrobić podczas wyjazdu.
Na formularzu wizowym wpisujecie następujący adres pobytu w Maroko:

Ranch Amodou Cheval
Km 13 Route d’Essaouira
Tamraght, Agadir
• Wymiana pieniędzy/wypłata z bankomatu - można to zrobić od razu na lotnisku, kursy i
przelicznik jest wszędzie taki sam. W Maroko obowiązuje dirham marokański (1 Dh = ok.
0,40 PLN), który jest walutą niewymienialną. Nie można ich wwozić ani wywozić z
terenu Maroka. Z tego względu najlepiej zabrać ze sobą euro i wymienić na miejscu lub
wypłacić gotówkę z bankomatu. Płatności kartą można dokonywać tylko w większych
sklepach, których jest mniejszość.
• Podczas rajdu jest jeden ciepły posiłek - kolacja, która jest podawana po zachodzie słońca.
Kolacje przygotowuje kucharz, najczęściej są to dania w tajinie. Śniadanie do pieczywo,
dżemy, serki, amlou. Lunch w przerwie rajdu: makaron lub ryż na zimno, ryby z puszki,
serki, warzywa, pieczywo, owoce. Pojemniki z lunchem zabieramy rano przed wyjazdem
do naszych sakw.
• Woda na cały dzień - pierwszego dnia rajdu rozdawane są przez organizatora butelki z
wodą, które codziennie każdy uzupełnia we własnym zakresie z baniaków w obozie.
Bardzo fanie sprawdzają się też bukłaki na wodę, jeśli ktoś ma, polecamy zabrać.
• Prysznic - każdemu przysługuje codziennie jeden ciepły prysznic (miejsce prysznicowe i
ciepła woda dostępne są jedynie wieczorem).
• Podczas rajdu nie ma dostępu do prądu, istnieje możliwość podładować sprzęt jedynie w
samochodzie w obozie.
• W trakcie rajdu jest bardzo słaby zasięg telefonu, miejscami nie ma w ogóle. Istnieje
możliwość zakupić przed rajdem lokalnej karty sim z możliwością wykonywania
połączeń lokalnych i z internetem (koszt ok 5 euro za 10GB). Na lotnisku rozdawane są
karty sim, ale nie są one aktywne i jest kłopot z ich doładowaniem. Kierowca może
zatrzymać się w odpowiednim lokalnym sklepiku jeśli ktoś będzie chciał nabyć kartę.
• W cenie rajdu zapewniony jest transfer z/na lotnisko w terminach rajdu.
• W cenie rajdu zapewniony jest pierwszy i ostatni nocleg w hotelu/riadzie.
• Maroko jest krajem bezpiecznym, ale jak w każdym miejscu pełnym turystów
(szczególnie w Marrakeszu), należy zachować czujność i ostrożność. Kobiety po zmroku
nie powinny samodzielnie spacerować po mniej uczęszczanych miejscach samotnie.
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• W Maroko obowiązuje zakaz fotografowania miejsc publicznych, dlatego może się zdarzyć,
że po (nawet nieświadomym) wykonaniu takiego zdjęcia podejdzie do nas policjant i
poprosi o jego skasowanie. Podobnie wielu Marokańczyków nie życzy sobie bycia
fotografowanym, warto zatem zapytać o to wcześniej. W miejscach popularnych wśród
turystów będzie łatwo uzyskać zgodę, tylko po fakcie może się okazać, że "modele"
oczekują słonej zapłaty. Takie kwestie lepiej zatem omówić z góry.
• W trakcie właściwego rajdu i biwaków należy zwrócić uwagę na innego rodzaju zagrożenia.
Przede wszystkim nie należy zostawiać odzieży i butów poza namiotem. Dodatkowo buty
przed założeniem należy "wytrząsnąć". Maroko jest krajem pustynnym i zdarza się spotkać
na nim typowe piaskowe drapieżniki, jak np. skorpiony. Nie należy wówczas panikować,
nawet w przypadku ugryzienia. Z wyjątkiem ekstremalnych sytuacji takie ugryzienia nie
stanowią zagrożenia dla życia zdrowego dorosłego człowieka, wymagają jednak spotkania z
lekarzem. W przypadku tego typu i innych drobnych wypadków szpital wystawi rachunek,
który należy opłacić i zachować. Po powrocie do Polski ubezpieczyciel zwróci pieniądze –
prosimy pamiętać o wykupieniu stosownego ubezpieczenia na rajd.
• W trakcie rajdu podczas kolacji pojawiać się będzie prawdopodobnie wino. Należy mieć
jednak świadomość, że Maroko jest krajem muzułmańskim i spożywanie alkoholu jest tutaj
bardzo ograniczone. Przede wszystkim jest go trudno kupić, więc warto zabrać ze sobą.
• Dodatkowe koszty: Na własną rękę należy zakupić sobie lunch pierwszego dnia oraz lunch
i kolację ostatniego dnia.
• Przyjęło się, że na zakończenie rajdu grupy jeźdźców zostawiają przewodnikom napiwek,
zwykle w wysokości 200 dirhamów od osoby.
• Zakupy na miejscu/pamiątki:
Zakupy w Maroko wiążą się z prawdziwym rytuałem: negocjacjami. Sprzedawcy zawsze
zawyżają wtedy cenę, warto zatem zbijać ją w dół. Co ważne jednak - nie należy wycofywać
się z własnej oferty. Jeśli podaje się w negocjacjach jakąś kwotę, to trzeba być gotowym ją
zapłacić. Druga zasada jest taka, że negocjujemy tylko w miejscach, gdzie produkty nie są
opisane cenami. Jeśli ceny są opisane, np. w sklepie lub w restauracjach z menu, to
akceptujemy z góry określony koszt.
Marokańska ceramika, wyroby ze skory, drewna, przyprawy – najlepszym miejscem do
zakupu jest suk w Marrakeszu - dużo sklepików, handlarzy, gwar.
Poniżej przykładowe ceny:
obiad - 40-100 dirhamów (przy czym tańsze nie oznacza wcale mniej smaczne - zależy od
standardu restauracji)
świeżo wyciskany sok - 10 dirhamów
kawa w restauracji - 10 dirhamów
napój, koktajl w restauracji - 10-15 dirhamów
chusta berberyjska - 50-60 dirhamów
henna na dłoni - 20-100 dirhamów (zależy od rozmiaru)
olej arganowy 100 ml - 60-80 dirhamów
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LISTA RZECZY DO ZABRANIA
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paszport
długopis do wypełnienia formularza w samolocie
gotówka – najlepiej Euro na wymianę lub kartę płatniczą
(jest dużo bankomatów w miastach)
śpiwór (poduszki może zapewnić organizator - nie mają poszewek)
latarka – najlepiej czołówka
aparat fotograficzny
powerbank
krem przeciwsłoneczny
nakrycie głowy chroniące od słońca (może wiać silny wiatr, więc
dobrze, aby dobrze trzymało się na głowie)
chustę na głowę, którą można zakryć twarz na wypadek burzy
piaskowej lub silnego wiatru
sprzęt jeździecki: wygodne buty (dobrze sprawdzają się buty
trekkingowe), rękawiczki, sztylpy wedle uznania
lekki płaszcz przeciwdeszczowy
ciepłe okrycie, lekkie aby można było schować do sakwy
(może wiać silny wiatr)
mokre chusteczki, papier toaletowy
klapki do kąpieli/pod prysznic
ręcznik (najlepiej szybkoschnący)
strój kąpielowy
środki na trawienie (probiotyki - warto zacząć brać przed
wyjazdem, nifuroksazyd, mocny alkohol – nie do kupienia na
miejscu podczas rajdu)
leki – według uznania (nie dokupienia nic podczas rajdu,
przydają się: tabletki przeciwbólowe, sudokrem, alantan,
żel przeciwbólowy, ewentualnie coś na przeziębienie)
pomadka ochronna do ust (wiatr i piach)

REZERWACJE
telefonicznie 22 393 10 91
mailowo kursy@jnbt.pl

