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Jebel Toubkal

4167 m
Maroko

"Marokańskie słońce jest zdecydowanie bardziej hojne
niż to znane nam z Polski. Świeci jasno
i mocno, nie chowa się za chmury...”
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JEBEL TOUBKAL - PRZYGOTOWANIE
Jebel Toubkal (4167m) najwyższy szczyt Atlasu Wysokiego i
zarazem najwyższy szczyt Afryki Północnej. Góry Atlasu
przyciagają rzesze turystów, gdyż podejście na Jebel jest
stosunkowo łatwe, choć wymaga aklimatyzacji i dobrego
przygotowania kondycyjnego. Szczyt został zdobyty w 1923
roku, a pierwszym Polakiem, który stanął na jego wierzchołku,
był Kazimierz Dobrawski – 1934 r. Jebel Toubkal znajduje się
w Maroku, około 80 km na południe od Marakeszu. Wznosi się
w dolinie Mizan i wchodzi w skład Toubkal National Park. W
Atlasie Wysokim dominuje klimat podzwrotnikowy suchy. U
podnóża góry znajduje się miejscowość Imlil, z której wyrusza
się na wędrówkę, jest to także miejsce ostatnich zakupów.
Nastromienie góry nie jest duże, ale poruszanie się bez raków
może być trudne i niebezpieczne. W zimie utrudnieniem są
opady śniegu i zalodzone stoki, dlatego podejście możliwe jest
tylko przy użyciu sprzętu alpinistycznego.

JEBEL TOUBKAL:
W książce "Jak zdobyć najpiękniejsze góry świata"
Hamish Brown tak napisał o najwyższym szczycie
Afryki Północnej: ..."Ostrzeżenie! Ponieważ wiele
przewodników książkowych opisuje Toubkal jako
łatwe przedsięwziecie wspinaczkowe, występuje
tendencja do lekceważenia góry. Szczyt próbują
atakować zespoły źle wyekwipowane, w złych
warunkach pogodowych, bez przygotowania i
dobrej aklimatyzacji. Upał, brak wody, wysokość
czy zmiana warunków pogodowych mogą zmóc
nawet ludzi przygotowanych. Toubkal powinien być
traktowany z respektem, porównywalnym z
alpejskimi szczytami. Także nazwy i wysokości
szczytów są różnie podawane na mapach i w
przewodnikach, może to prowadzić do beztroski i w
efekcie do przykrych konsekwencji."...

Przygotowanie techniczne:
Wejście na Jebel Toubkal nie wymaga umiejętności
alpinistycznych. Niezbędne są jednak mocne i
nieprzemakalne buty oraz ubranie na wszystkie
pory roku. Przy organizacji sprzętu należy
pamiętać, że warunki pogodowe w górach Atlasu
mogą się znacznie różnić od tych w dolinach. W
wyższych partiach, w zależności od pory roku, a
także pogody w ogóle, możliwe są silne wiatry,
opady deszczu, śniegu i niskie temperatury
dochodzące do -10C w nocy poprzedzającej atak
szczytowy i bardzo wysokie w dzień zdobywania
góry.

Przygotowanie fizyczne:
Na miesiąc do dwóch miesięcy przed wyjazdem
powinieneś zadbać o kondycję. Jebel Toubkal nie jest
trudnym szczytem, a wejście na niego nie wymaga
umiejętności wspinaczkowych. Mile widziane jest
jednak
wcześniejsze
przygotowanie
fizyczne.
Dodatkowo dobrą kondycję gwarantują wycieczki
górskie, trening aerobowy, bieganie, jazda na rowerze,
pływanie. Ważne jest to, by być systematycznym.
Lepiej trenować częściej, mniej intensywnie i krócej niż
rzadko, ale za to, do totalnego wyczerpania. O
zdobyciu góry decyduje, nie tyle przygotowanie
fizyczne co determinancja i wiara we własne siły.
Jednak to niezbędne pozytywne nastawienie jest
bardzo mocno uzależnione od przygotowania
fizycznego. Należy także pamiętać, że Jebel wznosi
się na ponad 4000 m, na których możesz odczuć
lekkie objawy choroby wysokościowej, np. ból głowy.
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ATLAS WYSOKI - PARK NARODOWY TOUBKAL
Charakterystyczne dla gór Atlasu Wysokiego są groźnie poszarpane i porośnięte
skąpą roślinnością tarasowe urwiska, olbrzymie gładkie i strome skalne zbocza,
głębokie wąwozy i spłaszczone u wierzchołka szczyty. Widok schodzących w
doliny stoków, ujętych w tarasach i dzięki nawadnianiu niewiarygodnie zielonych,
zapiera dech w piersi. Stoki obsadzane są migdałami, morelami, pigwą, granatami.
Wszędobylskie są tu wonne zioła: lawenda, tymianek i rozmaryn. Dużych ssaków
w Atlasie Wysokim jest niewiele, gdzieniegdzie spotyka się tylko wielkorogie
muflony, dziki i gazele. Sporo jest za to zmiennocieplnych gekonów, biegające po
murach hiszpańskie jaszczurki i kolorowe żaby. Atlas to wyjątkowe miejsce w
Afryce i najprawdopodobniej jedno z najbardziej urwistych pasm górskich na
Czarnym Lądzie, atrakcyjne dla wspinaczy. Po Atlasie Wysokim można wędrować
w zasadzie przez cały rok, choć od listopada do maja powyżej 2000 m
temperatura spada poniżej zera, a wyższe szczyty i przełęcze przykrywa śnieg.
Najlepszą porą jest wiosna – kwiecień, maj i większa część czerwca. W lecie dni
są długie, ale brakuje wody, a w niżej położonych dolinach temperatury są nie do
zniesienia. Mimo to, w lipcu i sierpniu, do Marakeszu i w Wysoki Atlas przyjeżdża
najwięcej turystów. Zimą na Jebel Toubkal mogą wspinać się dobrze przygotowani
turyści, gdyż właśnie w tym okresie leży dużo śniegu, a zbocza góry są mocno
zalodzone.

Atlas Wysoki:
Atlas Wysoki to najwyższy grzbiet górski Afryki Północnej,
biegnie ukośnie przez całe terytorium Maroka, od
wybrzeża Atlantyku, na północny wschód od Agadiru, do
granicy z północną Algierią (ok. 1000 km). Berberowie
nazywają go Idraren Draren – Góry Gór. Kilka jego
szczytów ma wysokość ponad 4000 m, a aż 400 wznosi
się na ponad 3000 m. Wszystkie najwyższe wierzchołki
skupiają się w rejonie Jebel Toubkal.

Park Narodowy Toubkal położony jest w Atlasie Wysokim 70 km od Marakeszu w środkowo-zachodnim Maroku. Założony został w 1942 roku i
obejmuje obszar 380 km2. Jebel Toubkal jest najwyższym szczytem parku, jak również całej Afryki Północnej i wznosi się na wysokość 4167
metrów. Park Narodowy Toubkal jest głównym rejonem wycieczek górskich w Atlasie Wysokim. Jest to kraina skalistych turni, orłów i
zagubionych w górach wsi. Toubkal – najwyższy szczyt – nie jest jedyną atrakcją parku, ale na pewno jedną z najważniejszych. Wśród
czterotysięcznych szczytów leży malownicze jezioro Ifni. Teren parku uważany jest za jedno z najbardziej spektakularnych miejsc na ziemi.
Malownicze tła pięknego miasta czekają na turystów, którzy pragną przeżyć niezapomnianą przygodę w Maroku. To także idealne miejsce dla
miłośników przyrody, czy amatorów górskich wędrówek, gdzie w relaksującym słońcu można się wygrzewać niemal przez cały rok.
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DROGA NA SZCZYT JEBEL TOUBKAL
Wejście na Jebel Toubkal nie wymaga umiejętności wspinaczkowych i doświadczenia górskiego, ale mile widziana jest dobra kondycja, zdrowie i
wyśmienity humor :)
Przy organizacji sprzętu (odzieży), należy pamiętać, że warunki pogodowe w górach Atlasu Wysokiego mogą się znacznie różnić od tych w
dolinach. W zależności od sezonu i pogody w ogóle, w wyższych partiach mogą wystąpić intensywne opady deszczu wraz z burzami, śniegu,
możliwe są niskie temperatury do -10oC w nocy przed atakiem szczytowym. Odzież zewnętrzna powinna być zdolna do odpowietrzania.
Wewnętrzne warstwy powinny być w stanie suchym i utrzymywać ciepło podczas wilgoci. Bardzo ważne jest dobre, wygodne i usztywniające
kostkę obuwie (EKWIPUNEK – patrz niżej).

Z Marakeszu autokarem udajemy się do Imlil (1740m) - wioski położonej najbliżej bazy.
Stąd już pieszo ruszamy w kierunku schroniska CAF - Toubkal (3200m). Droga wiedzie
dnem doliny Mizan, a jej pokonanie zajmuje ok. 5 godzin. Schronisko oferuje noclegi, ale
można też nocować w namiotach. Kolejnego dnia wczesnym rankiem ruszamy na szczyt.
Do pokonania mamy 1000m przewyższenia, co powinno nam zająć około 4 godzin.
Droga wejściowa wiedzie przez Południowe Ikhibi stromo w górę, do wiszącej doliny,
następnie nieco w prawo ku przełęczy Tizi n'Toubkal. Dalej wychdzimy na grań, która
doprowadzi nas na szczytowe plateau. W miarę naszych sił, żeby nie powtarzać tej
samej drogi, spróbujemy zejść Północnym Ikhibi, po drugiej stronie południowo zachodniej grani, zahaczając o Imouzzer (4010m). Zejście potrwa kolejne 4h. Wybór
drogi powrotnej będzie uzależniony od naszego samopoczucia. Należy pamiętać, że
Jebel to góra czterotysięczna, porównywalna ze szczytami alpejskimi. Warto więc
postarać się o dobre, wcześniejsze przygotowanie kondycyjne.

WYBÓR TERMINU
Najlepszym terminem jest marzec, kiedy panują dobre warunki śniegowe. Wówczas na
stokach gór nie ma niewygodnego rumoszu, który przykryty jest śniegiem, a który występuje
w okresie letnim kiedy go brak. Sezon turystyczny w tym rejonie trwa jednak cały rok, a
zalecany miesiąc jest tylko naszą propozycją. Konieczny jest sprzęt zimowy, taki jak: raki,
czekan, odzież wiatrochronna, okulary lodowcowe i inne (więcej w ekwipunku). W noc
poprzedzającą atak szcczytowy temperatura nie powinna spaść poniżej -10 stopni, natomiast
w dolinach zachowuje się przyjemne ciepło.
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WĄWÓZ DADES / TODRA / WODOSPADY d'OUZOUD
WĄWÓZ TODRA
15 km od miasteczka Tinerhir znajduje się znany na całym świecie wąwóz Todra. Uważany
za jeden z 10 najpiękniejszych kanionów świata. Strome szczyty sięgające do 600m
wysokości, otoczone gajami palmowymi czy wioskami berberyjskimi i krystalicznie czystą
rzeką u ich stóp, sprawiają wrażenie niedostępnych. Najpiękniej jest tu rano, kiedy słońce
sięga do dna doliny, a skały zaczynają tańczyć kolorami pod jego wpływem. Po południu w
kanionie robi się ciemno, a zimą panuje tu chłód. Todra to mekka dla wspinaczy skałkowych
z całego świata. Jeżeli będziesz miał ochotę i odwagę zabierzemy cię na mały kurs
wspinaczki lub wybierzemy się na wędrówkę między pionowymi ścianami wąwozu.

WODOSPADY d'OUZOUD
Najlepszym miejscem do szybkiego zrelaksowania się po
trudach zdobycia Toubkala są kąpiele pod tymi
wspaniałymi wodospadami. Oddalone nieznacznie od
naszego celu są pierwszym celem na naszej drodze 'na
podbój Maroka'. Wodospady są znanym turystycznie
celem na trasie większości imprez turystycznych.

DADES
Dolina Dades wije się pomiędzy szczytami Atlasu
Wysokiego otoczona gajami palmowymi. Po drodze
mijamy także gaje migdałowców i drzew figowych,
piękne formacje skalne, czy kazby. W wąwozie możemy
spotkać nomadów ze stadami kóz i obserwować jak
kierują się w stronę rzeki. Przejazd najbardziej krętą
drogą Afryki to okazja do kluczenia serpentynami przez
sam środek Gór Atlasu, który może dla wielu okazać się
dość
stresującym,
ale
jakże
niezapomnianym
przeżyciem.
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JEBEL TOUBKAL – MAROCCO – PROGRAM
Dla osób dolatujących indywidualnie:
Rozpoczęcie wyprawy: MARAKESZ
Zakończenie wyprawy: MARAKESZ

Dzień 1: Wyjazd z Polski, Marakesz
Spotkanie na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Przelot do Marakeszu. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek po podróży,
wieczorny spacer po Medinie i zwiedzanie miasta.
Dzień 2: Marakesz, Imlil (1740m)
Do południa dzień wolny na zwiedzanie miasta. Można to zrobić wspólnie, można się rozdzielić. Marakesz słynie z
ceglasto - łososiowych murów, które spotyka się na każdym kroku, koniecznie trzeba odwiedzić bazar na placu Jamma El
Fna, poza tym pałace De La Bahia, meczety, muzeum, medinę, Wyższą Szkołę Koraniczną, suk oraz znane garbarnie. Po
obiedzie przejazd (56km) do berberyjskiej wioski Imlil w górach Atlas.
Dzień 3: Refuge du Toubkal (3207m)
Po berberyjskim śniadaniu wyruszamy w pięciogodzinną wędrówkę Doliną Mizan, do schroniska Refuge de Toubkal.
Kolacja w schronisku.
Istnieje możliwość wynajęcia mułów ~30euro w dwie strony.
Dzień 4: Jebel Toubkal (4167m)
O 4:00 po skromnym śniadaniu rozpoczynamy atak szczytowy. Mamy do pokonania około 1000m deniwelacji. Po 5-6
godzinnej wspinaczce stajemy na najwyższej górze Afryki Północnej - Jebel Toubkal 4167m. Zazwyczaj w pierwszym
podejściu szczyt zdobywa 100 procent uczestników. Gdyby jednak ktoś nie był w stanie zdobyć szczytu z różnych
powodów, będzie miał możliwość spróbowania następnego dnia. Nocleg w schronisku.
Dzień 5: Refuge du Toubkal - Imlil
Dzień dodatkowy dla tych, którym nie powiodło się wejście na szczyt dzień wcześniej. Na wieczór zejście do Imlil.
Dzień 6: Wodospady d'Ouzoud
Po śniadaniu wyruszamy w kierunku wodospadów. Na miejsce docieramy w porze obiadowej. Zakwaterowanie w hotelu w
pobliżu wodospadów, obiad i ruszamy na długi spacer do malowniczych wodospadów, do najcudowniejszego miejsca w
Maroku. Podziwiamy ich wyjatkowa urodę z cyplu Cafe Immouzzer, kaskady widac stamtąd przez tęczową mgielkę.
Dookoła wyrastają piękne czerwone urwiska obrosnięte krzewami oleandrów.

Dzień 7: Dolina Dades – Wąwóz Todra
Przejazd do doliny Dades zajmuje sporo czasu. Strome ściany skalne sięgające do 600m wysokości, otoczone gajami palmowymi
czy wioskami berberyjskimi i krystalicznie czystą rzeką u ich stóp, sprawiają wrażenie niedostępnych. Najpiękniej jest tu rano, kiedy
słońce sięga do dna doliny, a skały zaczynają tańczyć kolorami pod jego wpływem. Po południu w kanionie robi się ciemno, a zimą
panuje tu chłód. Todra to mekka dla wspinaczy skałkowych z całego świata. Jeżeli będziesz miał ochotę i odwagę zabierzemy cię na
mały kurs wspinaczki lub wybierzemy się na wędrówkę między pionowymi ścianami wąwozu. Nocleg w hotelu na dnie doliny Dades.
Dzień 8: Wąwóz Todra – Merzouga
Poranne godziny spędzamy w kanionie. Tego dnia pozostawiamy majestatyczne szczyty Atlasu Wysokiego i w godzinach
popołudniowych docieramy do miejscowości Merzouga do Hotelu Yasmine, gdzie przepakowujemy się i wyruszamy na grzbietach
wielbłądów przez piaszczystą pustynię - Erg Chebbi, do obozu Berberów. Pustynny zachód słońca zastanie nas podczas karawany.
Kolacja u gościnnych Berberów, śpiew i tańce przy ognisku w rytmach bębnów, spanie w dużch, wygodnych namiotach na
piaszczystym pustkowiu.
Dzień 9: Merzouga – Zagora
Skoro świt dosiadamy zaprzyjaźnione już nam wielbłąby i przy pierwszych promieniach słońca wracamy przez wydmy do Hotelu
Yasmine na śniadanie. Przejazd do Zagora, miasta otoczonego przez góry Zagora, z którego miasto wzięło swoją nazwę. Na starych
mapach Europy miasta nie znajdziemy, ponieważ zostało zbudowane w XX wieku. Na szczytach gór widoczne będą ruiny mitycznej
twierdzy Almoravid. Na granicy miasta znajdziemy dobrze znany drogowskaz "Timbuktu 52 jours", czyli czas potrzebny aby dostać
się do Timbuktu (52 dni) w Mali pieszo lub na wielbłądach. Odpoczynek w hotelu w Zagorze po wyczerpujacej podróży. Zagora
stanowi powszechnie miejsce wypadowe na wspaniałe piaszczyste pustynie i malownicze oazy ściągające turystów z całego świata.
Dzień 10: Zagora – Mhamid – oazy i pustynie przy granicy z Algierią
Po śniadaniu przejazd do Mhamid, niegdyś ważny punkt postoju na transsaharyjskim szlaku karawan. Stąd do kolejnego obozu
pustynnego, można dojechać wyłącznie samochoden z napędem na cztery koła. Czeka nas przejazd jeepem po Saharze do obozu
pustynnego. Wrażenia potęgują niesamowite krajobrazy, zapewne poczujemy namiastkę rajdu Dakar. Kolacja przy ognisku, spanie
w jurtach nomadów.
Dzień 11: Ait Ben Haddou
Do południa korzystamy z uroków pustyni. Później dawnym szlakiem rajdu Paryż – Dakar dojeżdżamy do Ait Ben Haddou ufortyfikowanej osady (ksar), leżącej ok. 30 km na północny zachód od miasta Ouarzazate, wpisana w 1987 na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Ta wyjątkowa osada położona jest na zboczu wzgórza nad porośniętymi palmowym gajem brzegami rzeki
Warzazat. Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstała osada, chociaż musiała już istnieć w XVI wieku. Osada podupadła, kiedy
otworzyły się szlaki wzdłuż wybrzeży Afryki Zachodniej. Ostateczny kres świetności Ait Ben Haddou położyli Francuzi, budując
nowoczesną drogę przez przełęcz Tiszka. Większość ludzi mieszka dzisiaj poza terenem fortyfikacji, jednak kilka rodzin wciąż
zamieszkuje kazby. Ze względu na nieprawdopodobną malowniczość osady, kręcono tu szereg filmów, między innymi: Klejnot Nilu,
Gladiator, Aleksander, Troja, Mumia. Powrót do Marakeszu na wieczór. Wieczorne kluczenie po zaułkach i uliczkach miasta, ostatnie
zakupy na słynnym bazarze na placu Jamma El Fna...
Dzień 12: Marakesz i powrót
Przejazd na lotnisko i wylot do Polski.
Opcjonalnie: Dla zainteresowanych możliwe jest wydłużenie wyjazdu o 2-3 dni na Casablancę lub Fez lub słynne plaże Agadiru.
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DODATKOWE INFORMACJE – zdrowie i szczepienia

Podróże do egzotycznych krajów niosą ze sobą ryzyko choroby, zranienia
lub nawet utraty życia!
Trzeba zawsze pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Maroko nie wymaga od przyjezdnych
żadnych szczepień profilaktycznych.
Jedynymi większymi zagrożeniami dla
zdrowia mogą być choroby „brudnych
rąk” oraz nadmiar słońca i wysokiej
temperatury.
Zagrożenia
malarią
w
Maroku
praktycznie nie ma. Od 2005 roku nie
stwierdzono ani jednego przypadku
zachorowania na tę chorobę. Światowa
Organizacja Zdrowia nie zaleca żadnej
profilaktyki malarii.

ZALECANE SZCZEPIENIA:
tężec i błonica
WZW A i B (żółtaczka)
Szczepień dokonują wszystkie
Wojewódzkie Stacje
Sanitarno – Epidemiologiczne.

APTECZKA PODRÓŻNIKA:
Do Twojej dyspozycji:

http://download.4challenge.org/?file=4challenge.apteczka-podroznika.pdf
Przed wyprawą warto poinformować swojego lekarza pierwszego kontaktu o zamiarze wyjazdu, gdyż będzie najlepiej zorientowany jakie szczepienia już mamy
za sobą a jakie warto wziąć pod rozwagę, nie powinien również unikać wypisania recept na leki o charakterze zapobiegawczym.
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EKWIPUNEK – JEBEL TOUBKAL
NIEZBĘDNY (różny w zależności od pory roku!):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

mocne buty trekkingowe powyżej kostki
bielizna oddychająca (slipy, koszulki z krótkim i długim rękawem)
ciepłe skarpety w góry – 1 para, skarpety przeciwpotne
spodnie stretch lub z cienkiego polaru (leginsy)
spodnie z grubszego polaru (np. 200)
spodnie przeciwdeszczowe z membraną GORE-TEX
polar cienki (np. 50 – 100) I polar gruby (np. 200)
kurtka z membraną przeciwdeszczowa GORE-TEX
jedna para rękawic polarowych i zimowych
czapka (najlepiej z polarem lub windstopperem)
ochrona głowy przed słońcem (np. 'kapelusz' z okrągłym rondem)
plecak podręczny (ok. 30-40 litrów)
plecak min. 60 litrów (można wynająć tragarzy, myły)
śpiwór komfort min od 5ºC do -5ºC (najlepiej puchowy)
stuptuty (tylko marzec,kwiecień,maj)
kije trekkingowe
raki dopasowane do butów (tylko marzec,kwiecień,maj)
okulary słoneczne z mocnym filtrem (np. julbo, uwex)
latarka czołowa (czołówka), zapasowe baterie
termos, camelbak
krem i pomadka do ust z dużym filtrem UV (30-50)
leki (apteczka osobista)
przybory toaletowe
plastry przeciw otarciom
multiwitaminy do rozpuszczania w wodzie
komplet odzieży letniej
Zalecane: cienkie bojówki lub spodnie typu safari z odpinanymi
nogawkami
27. strój kąpielowy
28. sandały i inne obuwie lekkie
29. maska przeciwpyłowa / chusta (pustynia)

DODATKOWY:
30. ręcznik szybkoschnący
31. zapasowe okulary słoneczne

WIZA:
Obywatele polscy udający się do Maroka są
zwolnieni z obowiązku wizowego na okres
do 90 dni. Przy przekraczaniu granicy
władze
marokańskie
mogą
żądać
udokumentowania odpowiednich środków
finansowych na pobyt (gotówka, karty
kredytowe, wyciąg z konta itp.). Nie ma
obowiązku okazania biletu powrotnego przy
wjeździe do Maroka.

Wszelkie pytania prosimy kierować
do organizatorów na:
info@4challenge.org
DUŻY PLECAK:

nieprzemakalny i pełen
przydatnych kieszonek i
mocowań na czekan, raki i
karimatę. Bardzo wygodny!

SPODNIE:

POLAR:

nieprzemakalne
przydatny w czasie
wykonane z membrany zimnych nocy czy
np. AQUA-TEX czy
ataku szczytowego
GORE-TEX

KURTKA:

typu WIND-spoper
czy SOFT-shell
oddychająca i odporna
na wiatr

BUTY:

wysokogórskie,
ocieplane, oddychające,
i nieprzemakalne.
Usztywniające kostkę i przede
wszystkim wygodne!
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MAROKO  لمملكة المغربية- ATRAKCJE

MARAKESZ
Maroko
jest
najstarszym
królestwem
w
świecie
muzułmańskim, a Marakesz położony u stóp Gór Atlasu jego
sercem, perłą południa, miastem Berberów (rdzennej ludności
Afryki Płn.), czwartą co do wielkości aglomeracją kraju. W
starej części miasta na pewno zaplączemy się w labiryncie
małych i ciasnych uliczek Mediny, które z powodu ceglastych
murów zdają się płonąć w świetle zachodzącego słońca.
Pozwolimy porwać się czarodziejskiemu urokowi placu
Jamma El Fna, gdzie gwar, ruch i ożywiona atmosfera panuje
tu o każdej porze dnia. Rano jednak pełni on rolę wielkiego
targowiska, a po południu zamienia się w miejsce czarów i
magii. Spotkamy tu tancerzy, akrobatów, szamanów czy
zaklinaczy weży. W pobliżu bazarów znajduje się wiele
zabytków, do których należy m.in. meczet Ben Jusef i
największy w mieście – Kutubijja. Poza tym zobaczymy Pałac
El Bahia i grobowce Saadytów. Marakesz urzeka swym
pięknem, barwami, zapachami i smakami. Tutaj swoje drugie
domy posiadają sławni i wpływowi ludzie z całego świata.
AGENCJA WYPRAW 4CHALLENGE
OUTDOOR SPORTS CLUB
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MAROKO  لمملكة المغربية- ATRAKCJE

Ait Ben Haddou
W drodze z Marakeszu do Dades zatrzymamy się w twierdzy Ajt Bin Haddu. To ufortyfikowana osada
(ksar), miejsce dawnego szlaku karawan między Marakeszem a Saharą. Wioska wpisana jest na listę
światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Osada położona jest na zboczu wzgórza nad porośniętymi
palmowymi gajami, u stóp rzeki Warzazat, w której znajduje się średniowieczna kazba. Większość ludzi
mieszka dzisiaj poza terenem fortyfikacji, jednak kilka rodzin wciąż zamieszkuje kazby. Miasteczko
zbudowane jest z czerwonej gliny, które przy słońcu, zwłaszcza tym zachodzącym jest widokiem
niewiarygodnie imponującym. Ze względu na malowniczość osady kręcono tutaj szereg filmów, między
innymi: Klejnot Nilu, Gladiator, Aleksander, Troję, Indiana Jones, Kundun i wiele innych.

MERZOUGA – ERG CHEBBI
Merzouga, położona około dziesięciu godzin od
Marakeszu, to mała berberyjska wieś na Saharze
usytuowana na skraju Wydmy Erg Chebbi i jest
najbardziej wyjątkowym miejscem Sahary. Duże,
ruchome wydmy utworzone przez wiatr niosący piasek
znajdują się na granicy 20 km od Algierii i mają
szczególną energię, która pozwoli Ci poczuć się
wyjątkowo… Niektórzy mawiają, że wycieczka do
Maroka, bez odwiedzenia Erg Chebbi nie jest
wycieczką do Maroka. Największe wydmy pustyni
sięgają nawet do 250m wysokości, a czysty, czerwony
piasek oferuje jeden z najbardziej fantastycznych
krajobrazów w Afryce Północnej. Wydmy Erg Chebbi
są najwyższymi wydmami w zachodniej części
Sahary. Tutaj masz możliwość zetknięcia się z
prawdziwym obliczem pustyni, przemierzyć wydmy na
wielbłądach, quadach, po południu rozkoszować się
bajecznym zachodem słońca, a w nocy niezliczoną
ilością gwiazd na czarnym niebie Afryki.
AGENCJA WYPRAW 4CHALLENGE
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SAHARA

SAHARA
Bez względu na to, czy odwiedzimy piaski Erg Chebbi,
zapewne skorzystamy z uroków pustyni gdziekolwiek
na terenie Maroka, okolicach Zagory czy też
Warzazat. Koniecznie wzorem poprzednich wypraw
wybierzemy się na grzbietach wielbłądów w głąb
pustyni by zmierzyć się z jej prawdziwym obliczem,
przemierzymy wydmy i inne bezludne obszary w
poszukiwaniu magicznych oaz... fatamorgany, a po
południu rozkoszować się będziemy bajecznym
zachodem słońca, a w nocy niezliczoną ilością gwiazd
na czarnym niebie Afryki.

ZOBACZ FILM Z NASZEJ WYPRAWY:
http://www.youtube.com/user/klub4challenge
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TERMINY i KOSZTY
TERMINY:
Sezon w Maroku trwa w zasadzie przez cały rok.
Aktualne terminy wyprawy znajdziesz na stronie:

www.4challenge.org

WEKENDOWE WYPADY

Zorganizowanie wyprawy do Maroka z zamiarem
wejścia na Jebel Toubkal można bez problemu
zorganizować z długi weekend a najlepszym jest
majowy bądź listopadowy - zapraszamy

KOSZTY:
Aktualne ceny są dostępne
na stronie:
www.4challenge.org

KOSZT OBEJMUJE:
- przelot tam i z powrotem
- organizację i logistykę wyprawy
- wyżywienie – dwa posiłki dziennie, w górach trzy posiłki dziennie
- wszystkie noclegi w hotelach i schronisku w drodze na Jebel Toubkal
- lokalne przejazdy - przez całą wyprawę mamy do dyspozycji jeepa 4x4
- pustynną wyprawę jeepem 4x4
- karawanę na grzbietach wielbłądów
- noclegi na pustyni w obozach nomadów
- sprzęt wspinaczkowy dla zainteresowanych wspinaczką w wąwozie Todra
- opłaty za wstęp i przebywanie na terenie Parku Narodowego Jebel Toubkal
- rozszerzone ubezpieczenie NNW i KL o uprawianie sportów wysokiego ryzyka
- uczestnictwo lidera wyprawy

KOSZT NIE OBEJMUJE:
-

napiwków i gratyfikacji
poganiacza z mułami (~30 euro)
atrakcji dodatkowych nie zawartych w programie
własnych wydatków

AGENCJA WYPRAW

4CHALLENGE

OUTDOOR SPORTS CLUB
50-566 WROCŁAW ul. Śliczna 35/8
tel. 0 507 17 62 85
0 72 412 92 56

email: info@4challenge.org
WWW.4CHALLENGE.ORG

WWW.4CHALLENGE.COM

WWW.4CHALLENGE.PL
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