
Maroko - Wycieczka Objazdowa                                     

Marrakesz • Casablanca • Rabat • Meknes • Moulay Idriss • Volubilis • Fez • Beni Mellal 

• Wodospad Uzud • Marrakesz • Essaouira • Agadir 
 
Fantastyczne spotkanie z bogatym dziedzictwem kulturowym Maroka, wizyty w najsłynniejszych 
miastach Maghrebu, dawnych stolicach Kraju Zachodzącego Słońca. W programie Marrakesz, który 
jak magnes przyciąga turystów pragnących poczuć prawdziwą atmosferę egzotycznej metropolii. 
Majestatyczne pejzaże gór Atlas, śmieszne kozy na drzewach arganowych i tajemnicze kazby 
doskonale nadają się do uwiecznienia na zdjęciach. Wspaniała orientalna architektura, zapachy 
przypraw, tęczowe kolory tkanin działają na wyobraźnię i kuszą, aby przedłużyć marokańskie wakacje 
o wypoczynek na plaży w wybranym hotelu z bogatej oferty ITAKI. Trasa w Maroku: ok. 1635 km. 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI 
 

1. DZIEŃ. 
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przylot do Agadiru. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja i 
nocleg. 

2. DZIEŃ. MARRAKESZ (trasa: ok. 260 km) 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez majestatyczne góry Atlas do Marrakeszu, 
zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie MARRAKESZU, dawnej stolicy imperialnej Maroka, określanej 
mianem Perły Południa, z zabudowaniami w kolorze ochry i imponującymi murami miejskimi z XII w. 
W programie: XIX-wieczny pałac El-Bahia, najładniejsza rezydencja na terenie miasta, ogród Majorelle 
z domem słynnego projektanta mody Yves’a Saint-Laurenta i tropikalną atmosferą bugenwilli, 
bambusów i hibiskusów oraz niezliczoną liczbą kaktusów, XII-wieczny meczet Al-Kutubijja (z 
zewnątrz) – jeden z największych meczetów zachodniego islamu, najwyższy obiekt na marrakeskiej 
medynie, duma miasta i najważniejszy punkt orientacyjny, Grobowce Saadytów – kompleks bogato 
zdobionych mauzoleów z XVI w. Obiad. Spacer po medynie wpisanej na listę UNESCO i Dżamaa Al-
Fna – placu Cudów. Jest to największy plac na marrakeskiej medynie i jednocześnie największa 
atrakcja turystyczna miasta. Można tu spotkać zaklinaczy węży, akrobatów, żonglerów, berberyjskich 
legendziarzy i sprzedawców szczęścia. Plac budzi się wieczorem, pełen egzotycznych dźwięków, 
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rytmów i zapachów. Kolacja z pokazem folklorystycznym w typowej marokańskiej restauracji. Powrót 
do hotelu, nocleg. 

3. DZIEŃ. CASABLANCA - RABAT (trasa: ok. 320 km) 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do CASABLANKI – największego miasta Maroka i jednej z 
czterech największych metropolii afrykańskich, gospodarczej stolicy kraju. Zwiedzanie: plac 
Mohammeda V – administracyjne centrum miasta z architekturą neomauretańską i art déco, przejazd 
nabrzeżem atlantyckim, w dalszej części zwiedzanie Meczetu Hassana II. Meczet jest 
najnowocześniejszą świątynią muzułmańską w Afryce Północnej i trzecią co do wielkości po meczecie 
w Mekce i Medynie budowlą sakralną, stanowiącą symbol i znak rozpoznawczy miasta. Imponujący 
ogromem i przepychem, ma najwyższy na świecie, bogato zdobiony minaret o wysokości 200 m. 
Przejazd do Anfy – dzielnicy rezydencji pełnej luksusowych budowli i bujnych ogrodów. Obiad w 
Casablance. Przejazd do RABATU, administracyjnej stolicy Maroka. Zwiedzanie: imponujący pałac 
królewski z okazałą bramą Bab ar-Rouah, 44-metrowa wieża Hassana – symbol marokańskiej stolicy, 
jedyna pozostałość po nigdy niedokończonym meczecie Hassana z XII w., wizyta w zbudowanym w 
tradycyjnym, marokańskim stylu mauzoleum Mohammeda V, które mieści grób władcy i jego synów w 
tym Hassana II, poprzedniego króla Maroka, i wreszcie malownicza Kazba Udaja z monumentalną 
bramą i Ogrodami Andaluzyjskimi. Przejazd do hotelu w Rabacie, zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 

4. DZIEŃ. MEKNES - MOULAY IDRISS - VOLUBILIS (trasa: ok. 170 km) 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do MEKNES – królewskiego miasta wpisanego na listę 
UNESCO, słynącego z majestatycznych bram i murów obronnych, zwanego Wersalem Maroka. 
Spacer obok monumentalnej Bab al-Mansour – jednej z najbardziej okazałych bram miejskich w 
Maroku, przejście w okolice starych murów fortyfikacyjnych. Zwiedzanie mauzoleum Moulaya Ismaila 
– jednego z najokrutniejszych sułtanów. Obiad. Przejazd obok świętego miasta MOULAY IDRISS, 
malowniczo położonego na szczycie wzgórza. Przejazd do VOLUBILIS. Krótkie zwiedzanie ruin 
starożytnego miasta z kompleksem najważniejszych rzymskich wykopalisk Maroka, figurujących na 
liście UNESCO. Przejazd do hotelu w Fezie, zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 

5. DZIEŃ. FEZ  
Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie FEZU, najstarszego i najbardziej dostojnego miasta sułtańskiego, 
stolicy religijnej, kulturalnej i intelektualnej Maroka, miasta tysiąca meczetów. Spacer po Fez El-Bali – 
labiryncie 9 tys. krętych uliczek, najlepiej zachowanej medyny świata arabskiego objętej patronatem 
UNESCO: meczet i uniwersytet Al-Karawijjin z IX w. (z zewnątrz) – najstarszy w świecie zachodniego 
islamu, najpiękniej ozdobiony, mogący pomieścić nawet 20 tys. wiernych, Garbarnie Chouwara, 
najczęściej fotografowane miejsce w Fezie, zachwycające bogactwem kolorów, medresa Al-Attarin 
(zwiedzanie) – perła architektury mauretańskiej. Dalej trasa prowadzi w okolice placu En-Nejjarine, 
jednego z najprzyjemniejszych miejsc w Fezie, z fontanną En-Nejjarine z połowy XIX w. Obiad. 
Spacer po otoczonym okazałymi murami miejskimi Fez el-Jedid z Dar al-Makhzen – pałacem 
królewskim z okazałą bramą misternie zdobioną, bogatą ornamentyką i kaligrafią. Powrót do hotelu, 
kolacja, nocleg. 

6. DZIEŃ. BENI MELLAL - WODOSPAD UZUD (trasa: ok. 545 km) 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do BENI MELLAL, małego miasta położonego na skraju lasów 
oliwnych. Przejazd przez berberyjskie wioski słynne z wyrobów rzemieślniczych w kierunku 
Marrakeszu. Po drodze można podziwiać wspaniałe krajobrazy Atlasu Średniego. Obiad. 
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu, wycieczka odbywa się przy udziale wszystkich 
uczestników): przejazd nad WODOSPAD UZUD, który jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc w 
Maroku. Woda spada z ceglastoczerwonych skał o wysokości 110 m, z licznymi kaskadami. Przejazd 
do hotelu w Marrakeszu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 

7. DZIEŃ. ESSAOUIRA (trasa: ok. 340 km) 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ESSAOUIRY, warownego miasta portowego założonego 
przez Portugalczyków w połowie XV w. Spacer po spokojnej medynie objętej patronatem UNESCO, 
pełnej wąskich, krętych uliczek z uroczymi, bielonymi domami, licznymi sklepikami z wyrobami z 
drewna tui, z których słynie miasto. Najpopularniejszym i najbardziej fotogenicznym obiektem, 
przyciągającym rzesze turystów, są masywne fortyfikacje miejskie wzdłuż wybrzeża Oceanu 
Atlantyckiego, skąd rozciąga się wspaniały, iście filmowy widok („Królestwo Niebieskie”, „Gra o Tron”) 



na Wyspy Purpurowe. Obiad. Przejazd do AGADIRU – kurortu wypoczynkowego w Maroku. 
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 

8. DZIEŃ.  
Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd na lotnisko w Agadirze. Przelot do Polski. Dla osób, które 
przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, transfer do wybranego 
hotelu. 

ŚWIADCZENIA 
 
7 noclegów w hotelach***; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie: 7 śniadań, 

6 obiadów, 7 kolacji, w tym jedna w marokańskiej restauracji • przelot • przejazd autokarem lub 

minibusem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW 

 


