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PRZEŻYJ
NIEZAPOMNIANA

PRZYGODĘ
1600km przez MAROKO
• Studio ﬁlmowe Atlas (Ouarzazate)
• Wydmy pustyni Chebbi (Merzouga)
• Wąwóz Dades
• Kanion Todra
To wszytko podczas
jednej wyprawy!

Spektakularne widoki i pełne przygód przeprawy to jedynie mała
część atrakcji jakie czekają Was podczas tego niezapomnianego
wyjazdu. Zorganizowaliśmy już 20 podobnych wyjazdów.
Na ostatni zabraliśmy ze sobą ponad 40 osobową ekipę,
która bawiła się wspaniale na marokańskich pustyniach
oraz przy hotelowych barach, w których organizowane są miłe
spotkania aby zrelaksować się po ciężkim dniu jazdy .

MAROKO

2022

SAHARA
RALLY

TINGHIR
MERZOUGA
QUARZAZATE

ZAGORA
FOUM
ZGUID

QUARZAZATE Miasto ﬁlmowe zwane również „Bramą Pustyni”
Jego rozległe, surowe otoczenie wyznacza geograﬁczny początek pustyni Sahara. Ta zmiana krajobrazu sama w sobie
jest majestatycznym widowiskiem – po przejechaniu Atlasu Wielkiego naszym oczom ukazują się żyzne doliny ukrywające
gaje palmowe oraz formacje sklalne rzeźbione przez wiatr i wodę.

FOUM ZGUID zielona oaza
Wysunięty najbardziej na zachód punkt naszej trasy. Miasto przy granicy z Algierią.

ZAGORA Gaje palm daktylowych
Zagora stanowi naturalną bramę pustyni. Ma rdzawo czerwony kolor architektury, który przeplata się z zielenią palm.
Krajobraz Zagory jest zdominowany przez Jebel Zagora, a wokół roztacza się rozległy gaj palmowy.

MARZOUGA Perła pustyni
Merzouga słynie z najwyższych wydm w Maroku, z których szczytów można podziwiać jedne z najlepszych wschodów
i zachodów słońca w Maroku.Po opuszczeniu Rissani twoim oczom ukazują się ogromne złote piaski wydm Erg Chebbi,
zwane też wydmami Merzouga, które tańczą na horyzoncie. To cudowne miejsce, pełne fascynujących kolorów natury.

TINGHIR
Otoczony jest licznymi oazami, nawadnianymi przez kanały irygacyjne. Miasto znajduje się na wysokości 1340 m n.p.m.
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KOSZTY:

KOSZTY ZAWIERAJĄ:

7900 PLN Jedna osoba z motocyklem
od8900 PLN
Jedna osoba z quadem
od14900 PLN Jedna osoba z UTV
od19900 PLN Dwie osoby z UTV
CENA ZAWIERA BILET LOTNICZY

- Transport pojazdów
- Noclegi Wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja)
- Obsługa podczas całej imprezy Pojazd
(transferujący bagaże pomiędzy hotelami)
- Wsparcie profesjonalnego mechanika

od

UWAGA!
Aby wjechać na teren Maroka w okresie pandemmi przygotuj potrzebne dokumenty
Więcej informacji na stronie https://r.pl/wytyczne/maroko-koronawirus

11.03.2022 godz. 09:35
Warszawa Chopin nr lotu TVS7518

18.03.2022 godz. 14:35
Agadir nr lotu TVS7519

Warszawa - Agadir

Agadir - Warszawa

Przewoznik: Smartwings
Limity Bagażu:
Rejestrowanego: 23 kg
Podręcznego: 8kg
Catering: NIE

DODATKOWE WYPOSAŻENIE KTÓRE NALEŻY ZABRAĆ:
- Śpiwór (jako alternatywa dla pościeli hotelowej)
- Kanistry około 20 litrów
- Podstawowy zapas jedzenia (kabanosy/konserwy…)
- Scyzoryk, niezbędnik, apteczka
- Gogle przeciwpyłowe, bandama, camelbag
- Odzież do temperatur w zakresie od 0⁰c do 30⁰c
- Alkohol + „kubeczek” (problem z dostępnością w Maroku)
- Zestaw do naprawy opon, koło zapasowe, pasy
- Linki do spinania bagaży
- Podstawowe narzędzia
- 2 pary rękawic, klapki, spodnie bojówki,
bluza, czapka, lampka czołowa
POJAZDY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SIEDZIBY PERFECTMOTO

28.02.2022 do godz 9:00

Zgłoszenia przyjmujemy do 18.02.2022r.
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DODATKOWE INFORMACJE:
Prosimy o dostarczenie pojazdów z jak najmniejszą ilością cennego wyposażenia,
za zapakowany ekwipunek na pojazdy nie odpowiadamy. Każdy uczestnik
przed wyprawą zaznajamia się z regulaminem i podpisuje oświadczenie.
W przypadku awarii pomagamy w organizacji transportu pojazdu do miejsca
stacjonowania ciężarówki. Na miejscu jesteśmy w stałym kontakcie z osobami,
które pomagają nam w sytuacjach kryzysowych. Posiadamy łączność satelitarną.
Prosimy o wyposażenie się w nawigację satelitarną. Codziennie będziemy
wgrywać kolejne etapy tras. W miarę możliwości sugerujemy posiadanie telefonu
satelitarnego, chociaż w Maroku pokrycie sieci komórkowej jest duże. Poruszamy się
w grupach złożonych z kilku pojazdów. w przypadku nieposiadania nawigacji,
prosimy tak dobierać się w grupy, aby zawsze były dwa odbiorniki lub jechać w grupie
z przewodnikiem. Prosimy o rozważną jazdę i nie spożywanie alkoholu podczas jazdy.
Teren jest bardzo zróżnicowany od piaszczystych wydm przez koryta rzek po górską
wspinaczkę. Proszę pamiętać że warunki pogodowe w Maroku zmieniają się szybko.
proszę się tak przygotować jakbyście mieli spędzić dzień i noc na pustkowiu.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu
tel. 796-022-022

