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1. Odlet z Mnichova nebo Vídně do Marakeše (doprava je v ceně zájezdu). Ubytování, večerní atmosféra
města. Hlavní náměstí Jamaa El Fna s trhy.

2. Po snídadni odjezd z Marakeše, trasa podhůřím pohoří Atlas kolem berberských osad přes průsmyk
Tizi-a-Tischka, návštěva Ait-Benhaddou (UNESCO - nejstarší marocká Kasba), Ouarzazate - marocký
Hollywood - místo, kde se natáčely filmy jako Mumie, Gladiátor, ale i Hra o trůny, prohlídka kasby Taourirt
(UNESCO).  

3. Soutěska Dades se zajímavými skalními útvary. Kaňon Todra. Oáza Erfoud (město na pokraji pouště).
Přejezd do Merzougy. Nezapomenutelná noc a ubytování v poušti na Sahaře u Berberů. 

4. Východ slunce na dunách na Sahaře. Dopoledne program v poušti - velbloudi. čtyřkolky. Odpoledne
přejezd na sever, cesta kaňonem řeky Zíz přes tunel legionářů,  Midelt - město jablek. Ubytování v
trhovém městě Zaida. 

5. Průsmyk Col du Zad ve Středním Atlasu, NP Ifrane, návštěva cedrovéha lesa u Azrou, kde žíjí hejna
makaků, přejezd do Fesu, ubytování a večerní atmosféra města. 

6. Slavné město Fes. Historické centrum, tisíce klikatých uliček s ukázkou krásné islámské architektury a
umění. Město proslulé řemeslnými dílnami na barvení kůží. Přejezd na sever do horského „modrého města“
Chefchaouen.

7. Chefchauen - jedno z nejkrásnějších měst v Maroku. Místo na které vás vezmeme pouze my :) Modré
město, neuvěřitelná atmosféra horského městečka.  

8. Cesta do hlavního města Rabatu. Město na seznamu UNESCO, jedno ze 4 marockých královských měst.
Královský palác, Antický Chellah, věž Tour Hasan, staré město a modrobílý Kasbah, starý pirátský přístav
Sale.  

9. Dopoledne dokončení programu v Rabatu a poté přejezd do města Casablanca. Slavná mešita
Hassana II - jedna z největších náboženských staveb na světě.

10. Vodopády Ouzoud na úpatí Vysokého Atlasu, aktivity v okolí nádherných vodopádů, ubytování u
Berberů. 

11. Návrat do Marakeše. Prohlídka města zapsaného na seznamu UNESCO. Město Berberů a pohádek.
Náměstí Jamaa El Fna s akrobaty, prodavači, zaklínači hadů, prodejci všeho možného. 

12. Odlet zpět do Evropy. Návrat do Prahy. 
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