Maroko - Magic of Sahara
25.11 – 02.12.2022
Zapraszamy na wyjątkowy rajd konny po Saharze – największej
gorącej pustyni świata.
Naszą wyprawę rozpoczniemy (i zakończymy) w mieście Zagora
zwanym „bramą pustyni”. Stamtąd wyruszymy szlakiem dawnych
karawan. Podróż wiedzie w większości przez otwarte przestrzenie o
kamienistym podłożu. Krajobraz Doliny Draa, którą będziemy jechać, jest
uznawany za jeden z najpiękniejszych w Maroku – oprócz pustyni i
piaszczystych wydm zobaczymy także oazy i zagajniki palmowe,
malownicze ogrody otoczone murkami oraz wioski z domami w stylu
Kasbahs. Po drodze nie powinno zabraknąć także spotkań z nomadami i
wielbłądami.

Rajd jest przeznaczony dla doświadczonych jeźdźców - przewidziane są
długie przejazdy kłusem oraz galopady. W siodle będziemy spędzać
około 6 godzin dziennie (poza ostatnim dniem kiedy w siodle
przewidziane jest około 3-4 godzin).
Konie, na których będziemy podróżować to tzw. barbaraby – mieszanka
koni arabskich i berberyjskich – są uznawane za niezwykle dzielne,
wytrzymałe, ale i energiczne.
W cenie rajdu zapewnione są:
 transfer z/na lotnisko w dniu rozpoczęcia/zakończenia rajdu
 pierwszy i ostatni dzień w hotelu/riadzie
 wyżywienie od kolacji dnia pierwszego do śniadania dnia 7 (we
własnym zakresie pozostają w Marrakeszu obiad dnia 7 oraz
śniadanie dnia 8 przed wylotem)
 koń z rzędem i sakwami
 namioty dwuosobowe z piankami do spania
 transport bagażu na trasie rajdu
 przewodnicy i obsługa
 opieka trenerska Akademii JNBT

Maroko - Magic of Sahara
25.11 – 02.12.2022

Program rajdu
Dzień 1 - Odbiór z lotniska w Marrakeszu i transfer (ok. 3,5 godz) do hotelu w
Ouarzazat. Obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - Rano g. 8.oo transfer (ok. 2 godz.) do miejsca rozpoczęcia rajdu koło Zagory.
Zapoznanie z ekipą miejscowych opiekunów i przydział koni, chwila na marokańską
herbatę i wyruszamy w drogę. Szlak prowadzi wzdłuż rzeki Draa - zobaczymy
palmowe gaje i typowe dla tej części Maroka wioski zwane "kasbah" a lokalnie "ksar".
Nocleg na biwaku lub w obozie.
Dzień 3 - Pojedziemy dalej wąwozami wzdłuż rzeki Draa, do miejsca gdzie przecina
skalną granicę. Piknik przy ruinach starożytnej wioski Ksar, a dalej zjedziemy do Ait
Isfoul otoczonej palmami. Nocleg na biwaku.

Dzień 4 – Rankiem dalszy przejazd wśród palmowych gajów, następnie przejazd
przez przełęcz Foum Larjam skąd rozciąga się widok na nieprzebrane morze wydm
otaczające M'hamid. Dalej galopada płaskowyżem wiodącym do Ouled Driss. Nocleg
w tradycyjnych namiotach w obozowisku nomadów (dostępne toalety, prysznic oraz
prąd).
Dzień 5 – To dzień na spotkanie z wydmami - opuszczamy oferujące kojący cień gaje
palmowe by zakosztować magii Sahary. Odwiedzimy koryta wyschniętych rzek i
kilka drzew akacji przy studni otoczonej wydmami. Nocleg na biwaku.
Dzień 6 – W drodze do Zagory przekroczymy pasmo niewysokich gór Jbel Bani.
Biwak i nocleg na płaskowyżu Feija ze zjawiskową linią wzgórz otaczających miasto
jako horyzont.
Dzień 7 - Wczesna pobudka by dojechać do Zagory na lunch. Ostatnie kłusowania i
galopy, by dotrzeć ponownie do kojącego cienia palm. Tutaj kończymy podróż.
Krótka wizyta w lokalnych sklepach i na bazarze, a następnie transfer do Ouarzazate.
Zameldowanie w hotelu i wyjście do restauracji serwującej marokańskie specjały.
Dzień 8 - Transfer na lotnisko w Marrakeszu.

Uwaga: Program rajdu może ulec pewnym modyfikacjom, jeśli będą tego wymagać warunki pogodowe.
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RZECZY DO ZABRANIA
 paszport
 długopis do wypełnienia formularza
 gotówka – najlepiej Euro na wymianę lub karta płatnicza
(w miastach są bankomaty)
 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 powinno dobrze się trzymać na głowie)
 chusta 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 do kupienia 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
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Ważne informacje
• Karta wjazdowa - Podróżni wjeżdżający do Maroka są zobowiązani wypełnić
kartę wjazdową (w j. angielskim lub francuskim). Można ją pobrać ze stojaków
przed kontrolą paszportową (są też zwykle rozdawane w samolocie a także
dostępne do pobrania w internecie ) i wypełnić podczas oczekiwania w kolejce.
Analogiczny formularz należy wypełnić przed wyjazdem.
• Wymiana pieniędzy/wypłata z bankomatu - Można to zrobić od razu na
lotnisku, kursy i przelicznik jest wszędzie taki sam. W Maroku obowiązuje
dirham marokański (1 MAD = ok. 0,40 PLN), który jest walutą niewymienialną.
Nie można ich wwozić ani wywozić z terenu Maroka. Dlatego najlepiej zabrać ze
sobą euro i wymienić na miejscu lub wypłacić gotówkę z bankomatu. Płatności
kartą można dokonywać tylko w większych sklepach, których jest niewiele.
• Posiłki - Podczas rajdu serwowany jest jeden ciepły posiłek - kolacja, która jest
podawana po zachodzie słońca. Kolacje przygotowuje kucharz, najczęściej są to
dania w tajinie. Śniadanie to 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 - Pierwszego dnia rajdu rozdawane są przez organizatora butelki z wodą,
które codziennie każdy uzupełnia we własnym zakresie z baniaków w obozie.
Musi wystarczyć na cały dzień. Bardzo dobrze sprawdzają się też bukłaki na
wodę, jeśli ktoś ma, polecamy zabrać.
• Prąd - Podczas rajdu nie ma dostępu do prądu, istnieje możliwość podładować
sprzęt jedynie w samochodzie w obozie. Rekomendujemy zabranie powerbanku.
• Telefony – Na trasie rajdu jest bardzo słaby zasięg telefonu, miejscami nie ma go
w ogóle. Można zakupić przed rajdem lokalną kartę 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 (przed rozpoczęciem rajdu).
• Bezpieczeństwo - 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. Ponadto nie pijcie też wody z kranu.

Maroko - Magic of Sahara
25.11 – 02.12.2022
Ważne informacje
• W Maroku 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, jednak po fakcie może się okazać, że "modele"
oczekują słonej zapłaty, zatem takie kwestie lepiej 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
typowe piaskowe drapieżniki, jak np. skorpiony. Nie należy wówczas panikować, nawet w
przypadku ukąszenia. Z wyjątkiem ekstremalnych sytuacji takie ukąszenia 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.
• Maroko to kraj muzułmański i spożywanie alkoholu jest tutaj bardzo ograniczone. Przede
wszystkim trudno go kupić, więc lepiej przywieźć go ze sobą.
• Dodatkowe koszty: na własną rękę należy zakupić sobie lunch pierwszego dnia oraz
śniadanie i lunch 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 Maroku wiążą się z rytuałem negocjacji. Sprzedawcy zawsze wtedy zawyżają
cenę, warto zatem zbijać ją w dół. Co jednak ważne - 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.
Zakupy pamiątek takich jak marokańska ceramika, wyroby ze skóry, drewna, przyprawy –
najlepszym miejscem do ich zakupu jest suk w Marrakeszu z dużą liczbą sklepików i
handlarzy.
Przykładowe ceny:
obiad - 40-140 dirhamów (przy czym tańsze nie oznacza mniej smaczne - zależy od
standardu restauracji)
świeżo wyciskany sok - 10 dirhamów
kawa w restauracji - 10 dirhamów / cappuccino 18 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
Generalnie ceny w sklepach są w dużej części podobne lub trochę niższe niż te w Polsce,
nie licząc produktów lokalnych.

