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MAROKO
 pouště, oázy, historická města 
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Poznávání a fotografování Maroka zejména 
pouštní oblasti (Merzouga a M‘Hamind), 
Marrákeše a nevynecháme ani berberské 
město Ait Ben Haddou, včetně proslulých 
filmových studií Atlas a další.

Program

Na cestě a v průběhu fotografování vás 
povedou Emil Čelustka a Dušan Štraus.

Dušan ŠtrausEmil Čelustka
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Program (11 dní / 10 nocí)
1. den
Odlet z Evropy (Praha nebo Berlín). Přílet Marrákeš, Maroko.
2. - 3. den
Cesta přes Vysoký Atlas na jih do pouštní oblasti s noclehem v Tinerhiru.
Atlas - pohoří severozápadní Afriky jehož nejvyšší vrcholky se nacházejí v západním 
Maroku.
Tizi n´Tichka - vysokohorské sedlo v nadmořské výšce 2 260 m.
Tinerhir - okouzlující a mimořádně rozsáhlá oáza v jižním Maroku, proslulá nedalekou 
soutěskou Todra. Přesun do Erg Chebbi.
4. den
Pobyt v oblasti Erg Chebbi (Merzouga) zaměřený na fotografování.
Erg Chebbi - pouštní oblast s vysokými písečnými dunami z navátého písku v jihový-
chodním Maroku. 
5. - 6. den
Cesta jižním Marokem do pouštní oblasti Erg Šigaga, největší a díky své nedostupnosti 
téměř nedotčená pouštní oblast v jižním Maroku.
M‘Hamind - malá oáza v provincii Zagora, výchozí bod pro výpravy do oblasti táhlých 
písečných dun.
7. - 8. den
Cesta do Warzazátu s prohlídkou filmových studií Atlas.
Warzazát - unikátní berberské město. Ksar z Ait Ben Haddou - považované za bránu 
do pouště a je na seznamu UNESCO. Warzazátská solární elektrárna - jen 10 km 
od města je největší sluneční elektrárnou na světě.
9. den
Návrat přes Vysoký Atlas do Marrákeše.
Tizi n‘Test - vysokohorské sedlo v nadmořské výšce 2 100 m s táhlým sestupem 
do Marrákeše a překrásnými výhledy do údolí i na nejvyšší horu Maroka Džabal 
Troubkal.
10. - 11. den
Pobyt v Marrákeši, jedno ze čtyř královských měst v Maroku. Medina - staré město 
založené v roce 1070 a zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO.
Mešita Koutubíja - 77 m vysoká mešita je největší mešitou v Marrákeši. Palác El Badi - 
známý také jako Palác zázraků a další. 
Odlet do Evropy.

Náročnost
Cesta není fyzicky náročná, nicméně programově intenzivní s dlouhými přesuny 
v pronajatých autech kategorie off-road. Najezdíme kolem 2 000 km. Přesuny 
budou probíhat výhradně přes den. Je třeba se připravit na chladnější počasí 
v horách, jakož i na chladná až mrazivá rána na poušti.

Zaměření
Program cesty je zaměřený na fotografování, vhodný pro začínající i zkušené 
fotografy. V pouštních oblastech se zaměříme na písečné duny, cestou na krajinu, 
v oázách a Marrákeši na architekturu a street fotografii. Fotografování bude podřízen  
denní program ráno i večer.
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Cena: 36 000 Kč / osoba 

Cena zahrnuje: - místní dopravu po celou dobu putování v zapůjčených autech
  kategorie off -  road     
- návštevy oblastí dle programu
- ubytování v odlišných hotelech a penzionech se snídaní
- lektora fotografování
- technický doprovod po celou dobu programu
- zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: - zpáteční letenku z Evropy do Marrákeše. Orientační cena:
  z Prahy od 8 000 Kč, z Berlína od 4 500 Kč + transfer z Prahy. 
- vstupné do památek, historických komplexů
- kompletní cestovní pojištění
- stravu kromě snídaně
- výlet do pouště na velbloudech

Poznámka: předpokládaná velikost skupiny - 8 - 10 lidí vč. lektorů

Pro bližší info: info@bluebananatravel.cz nebo 606 044 704

Zájezd pořádá CK Blue Banana Travel. Pořadatel si vyhrazuje změny v časovém harmonogramu 
programu zájezdu z  důvodu návaznosti leteckého spojení. Zároveň se zaručuje všechny 
objednané služby splnit.

Poušť Erg Chebbi (Merzouga) Ksar Ait Ben Haddou 
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