MAROKO
BAREVNÁ ZEMĚ NA SEVERU AFRIKY
Maroko je opravdové království barev a plné překvapení. Země s exotickou
kulturou a nepřebernou historií nabízí vše od vyprahlé pouště v té nejkrásnější
podobě přes zasněžené vrcholky
velehor až po překrásné pláže plné
moderních hotelů. Až do 50. let tu
vládli Francouzi a evropský vliv je díky
tomu stále patrný. Třeba i v místní
kuchyni, kde najdeme po boku
arabského kuskusu a typického tažínu i perfektní francouzské palačinky crêpes
nebo croissanty. A co říci závěrem? Maroko je bezpečná země!

ČÍSLO ZÁJEZDU:
TERMÍN:
NENECHTE SI UJÍT:

MĚNA:
ČASOVÝ POSUN:
UBYTOVÁNÍ (2 lůžkové pokoje):
ODBORNÁ ČÁST:
CENA:
ZÁLOHA:
CENA ZAHRNUJE:

0919
6. - 17. května 2019 (12 dnů)
• největší marocké město a přístav Casablancu
• Modré město Chefchaouen
• marocké Versailles - Meknes
• historický Fez
• saharské duny a nekonečné písečné pláně Erg Chebbi
• africký Hollywood - Ouarzazate
• císařský Marrakech
• atlantickou Essaouru
marocký dirham (MAD)
- 1 hod
4* hotely se snídaní/pouštní kemp
pro lékaře i techniky - odborné přednášky, návštěva dentální kliniky, beseda
s místními stomatology
UPOZORNĚNÍ: Rádi zajistíme odborný program i pro jiné lékařské profese.
44 990 Kč/1 769 EUR (vč. poplatků a tax)
20 000 Kč/600 EUR (splatná na základě zaslané faktury)
•

pojištění léčebných výloh + asistenci (pojištěno u Evropské cestovní pojišťovny,
léčebné výlohy do výše 5,4 mil Kč vč. zubního ošetření; toto nelze z ceny zájezdu vyjmout)

•
•
•
•
•

pojištění CK proti úpadku
dopravu (letenka vč. poplatků, místní transfery)
ubytování ve 2 lůžkových pokojích se snídaní
český doprovod a místního průvodce
odborný program a podklady do daňového přiznání

•

cestovní připojištění (NEZAPOMEŇTE na něj, prosím - je nutno toto přiobjednat

CENA NEZAHRNUJE:
zároveň s přihláškou - později NELZE!)

•
•
•
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individuální vstupy, které nejsou uvedeny v programu
polopenzi
případný příplatek za jednolůžkový pokoj; CK v případě přihlášení jedné
osoby negarantuje zajištění spolubydlícího; příplatek lze nalézt níže
v odstavci PŘÍPLATKY
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PŘÍPLATKY:
•
•
•
•

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
VÍZA:

připojištění COMFORT
připojištění OPTIMAL
polopenze
jednolůžkový pokoj

990 Kč
1 490 Kč
6 490 Kč/259 EUR
na vyžádání

bude upřesněno
nejsou vyžadována

PROGRAM ZÁJEZDU:
Vzhledem k nepředvídatelným změnám letových řádů může být upraven program příletového/odletového dne; letecká společnost si vyhrazuje právo
změny času letů. Dovolujeme si Vás upozornit, že obrázky uvedené v programu mají ilustrační charakter!

1. DEN:

ODLET/PŘÍLET DO CASABLANCY





09:50 hod odlet z Prahy; z Vídně zajistíme letenky na vyžádání
11:40 hod přílet do Paříže
15:00 hod odlet z Paříže
17:10 hod přílet do Casablancy; odbavení osob a zavazadel, přivítání
místním průvodcem.
 Transfer do hotelu Idou Anfa Hotel, ubytování
 Večeře

2. DEN:

CASABLANCA - RABAT - CHEFCHAOUEN









3. DEN:

Snídaně
Dopoledne návštěva mešity Hassana II
Odjezd směr Rabat
Zastávka v hlavním městě Maroka Rabatu. Uvidíme pevnost Ouydaya,
Chellah a věž Hassana XI.
Volný čas na oběd na procházku po nábřeží.
Odjezd do horského městečka Chefchaouen v pohoří Rif
Ubytování v hotelu Dar Ba Sidi & Spa
Večeře

CHEFCHAOUEN - MEKNES - VOLUBILIS - FEZ
 Snídaně
 Dopoledne prohlídka „Modrého města“
 V severní části Maroka mezi vrcholky pohoří Ríf je ukryté malé městečko
s názvem Chefchaouen. Toto neobvyklé místo lze bez nadsázky nazývat
jako „Modré město,“ protože historické centrum města je zastavěno
budovami, které jsou všechny natřené různými odstíny modré. A nejsou
to jen modré stěny, také chodníky a schody jsou nabarvené modře. Říká
se, že tato neobvyklá tradice barvení celého města do modra byla
zavedena židovskými uprchlíky, kteří věřili, že čím více se díváte na něco
modrého, tím častěji myslíte na nebe a na Boha. Tuto teorii sice nikdo
neumí potvrdit na 100%, ale modrá barva se stala neodmyslitelnou
součástí města a propůjčila mu tak jeho pohádkový charakter.
 Odjezd směr Fez
 Zastávka v hlavním městě Maroka Rabatu. Volný čas na oběd na
procházku po nábřeží.
 Po obědě návštěva císařského města Meknes, známého jako „marocké
Versailles“
Meknes bylo založeno v 17. století králem Moulayem Ismailem. Je
proslaveno zdmi dlouhými 25 mil.
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 Odpoledne návštěva Volubilis - 2000 let staré římské ruiny, kde si
uděláme bližší obrázek o životě během nadvlády Říma.
 Večer dorazíme do Fez, ubytování v hotelu Menzeh Zalagh
 Večeře

4. DEN:

FEZ
 Snídaně
 Dnes zažijeme dramatické seznámení s prvním císařským marockým
městem - Fez.
 Město je zahrnuto na seznam světového dědictví UNESCO a bylo
založeno v 9. století. Je domovem nejstarší univerzity na světě.
 Navštívíme/uvidíme:
o největší marocký královský palác
o medinu (staré město) s jejími medresami (islámskými
náboženskými univerzitami) Attarine a Bou Anania
o fontánu Nejjarine
o mauzoleum Moulaye Idrisse
o universitu Karaouine
 Volný čas na oběd ve starém městě
 Pokračování prohlídky mediny s jejími úzkými uličkami, domy
obchodníků a řemeslníků, jež prodávají různé produkty od datlí, ryb,
koření, měděných nádob a hudebních nástrojů
 Návrat do hotelu
 Večeře

5. DEN:

¨

6. DEN:

FEZ - IFRANE - CEDROVÝ PRALES - ÚDOLÍ ZIZ - ERFOUD
 Snídaně
 Odjezd z Fez směrem do Erfoud
 Cestou uvidíme scénický cedrový prales a překročíme střední Atlas do
hornického městečka Midelt, kde budete mít čas na oběd.
 Cesta dále pokračuje skrze dramatické údolí Ziz, které je obzvlášť známo
svými palmami a oázami. Cestu zde lemuje nespočet ksarů, malých
vesniček z jednotlivých domů
 Příjezd do Erfoud, známého datlovými festivaly a fosiliemi.
 Ubytování v hotelu Haven La Chance
 Večeře

ERFOUD - RISSANI - MERZOUGA - ERG CHEBBI






Snídaně
Zde začíná naše saharské dobrodružství!
Návštěva nomádské vesnice
Volno na oběd na úpatí písečných dun Erg Chebbi
Procházka či projížďka na velbloudu po písečných dunách … čekání na
soumrak, kdy se duny začnou zabarvovat do neuvěřitelných barev.
 Po západu slunce budete poslouchat zvuk berberských bubnů a zažijete
marockou domácí kuchyni.
 Nocleh v berberském stanu
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7. DEN:

ERG CHEBBI - KAŇONY TODRA & DADES
 Brzké probuzení a opět pokochání se písečnými dunami, které začnou
hladit brzké sluneční paprsky a opět neuvěřitelně zabarvovat.
 Snídaně
 Návrat do Merzouga, odkud budeme pokračovat do kaňonu Todra … po
hrbolaté silnici nazývané „Road of Thousand Kasbahs. Oblast je již dlouho
populární mezi hollywoodskými filmaři. Natáčelo se zde například
Poslední pokušení Ježíše Krista nebo Klenot na Nilu.
 Samotný kaňon Todra je úchvatný! Přímo mezi kameny zde vytékají
prameny vody. Procházka kaňonem, jehož stěny jsou zbarveny do růžova
a šeda.
 Přejezd přes údolí Dades
 Příjezd do hotelu Kenzi Agzhor, ubytování
 Večeře

8. DEN:

KAŇON DADES - OUARZAZATE - MARRAKECH
 Snídaně
 Dopoledne procházka v údolí Dades a v Údolí růží, odkud budete mít
pravděpodobně ty nejlepší fotky ze zájezdu!
 Zastávka v Kalaa Mgouna - Růžovém městě, kde si můžete zakoupit
světoznámou růžovou vodu, kterou si můžete například navonět ložní
prádlo … tak budete na Váš výlet do Maroka vzpomínat ještě dlouho po
návratu domů.
 Pokračování do Skoura a návštěva Kasbah Ameridil - pevnosti, která je
zobrazna na marocké 50ti dirhamové bankovce.
 Ouarzazate - africký Hollywood, jehož geografie a krásná krajina opět
přitahuje filmaře. Zde můžete navštívit studia, kde se natáčely filmy jako
Mumie nebo Gladiátor.
 Projedeme kolem další pevnosti - Ait Ben Haddou Kasbah, jež je na
seznamu UNESCO.
 Překročíme Vysoký Atlas, odkud budou krásné výhledy do krajiny a na
berberské vesnice.
 Příjezd do Marrakeche
 Ubytování v hotelu Zalagh Kasbah & Spa
 Večeře
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9. DEN:

MARRAKECH
 Snídaně
 Prohlídka Marrakeche.
 Ráno navštívíme překrásnou mešitu Koutoubia, což je místní orientační
bod a také inspiroval architekty dalších budov, např. Giralda Sevilská
a Hassanovu věž v Rabatu.
 Zastávka v Bahia paláci a u Sádských hrobů, jež se datují zpět do doby
vlády sultána Ahmada al-Mansura. Hroby byly objeveny v roce 1917
a zrestauraovány Beaux-arts. V mauzoleu jsou pozůstatky cca 60ti členů
Sádské dynastie, která pochází z údolí řeky Draa.
 Volný čas na oběd
 Odpoledne návštěva světoznámého náměstí Jemaa el Fna, kde se setkáte
s prodavači jídla, krotiči hadů, místními hudebníky a věštci. Na zemi
neexistuje druhé místo jako Jemaa el Fna, náměstí v srdci Marrakeche.
Procházka trhem.
 Gala večeře v restauraci Chez Ali

10. DEN:

MARRAKECH - ESSAOUIRA
 Snídaně
 Odjezd do Essaouira. Během cesty uvidíte mnoho arganových stromů, jež
jsou pro region významné jak ekonomicky, tak ekologicky. Také zde
uvidíte místní druh kozy - „stromovou“. Tato zvířata dokážou po stromě
vyšplhat až k plodům.
 Zastávka ve zpracovatelně arganového oleje, kde se dozvíme více o jeho
aplikaci od kosmetiky po medicínu.
 Během cesty zastávka v pevnosti Skala, přístavu, na tržišti a u řemeslníků
vyrábějících ze dřeva z tůjí.
 Příjezd do Essaouira
 Ubytování v hotelu Riad Maison Du Sud
 Večeře

11. DEN:

ESSAOUIRA - CASABLANCA
 Snídaně
 Odjezd do Casablancy přes scénickou pobřežní silnici.
 Zastávka v Oualidia, volno na oběd - můžete si zde dát vynikající rybu
v restauraci s výhledem na moře.
 El Jadida - prohlídka města s citadelou postavenou během nadvlády
Portugalců v 16. století.
 V podvečer příjezd do Casablancy
 Ubytování v hotelu Oum Palace Hotel
 Večeře

12. DEN:

CASABLANCA - ODLET
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Snídaně
Transfer na letiště, odbavení
10:10 hod odlet do Paříže
14:10 hod přílet do Paříže
18:10 hod odlet z Paříže
19:45 hod přílet do Prahy
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