
 Specyfikacja wyjazdu:
 

Wyjazd Integracyjny Klubu Integracji europejskiej. 
Celem wyjazdu jest zacieśnianie więzi między członkami Elitarnego Klubu Przedsiębiorców.  

Zapewnione zostaną liczne atrakcje za dnia, wieczorki networkingowe oraz przestrzeo na złapanie oddechu i 
czerpania czystej przyjemności z Marokaoskiego klimatu. 

Hotel który będzie miał przyjemnośd nas gościd to 4-gwiazdkowy obiekt z opcją All Inclusive. 
 

Iberostar Club Palmeraie Marrakech jest usytuowany na liczącym 10 hektarów terenie z 3 basenami, ogrodem 
krajobrazowym i małym jeziorem. Z hotelu roztacza się widok na góry Atlas. 

 Na miejscu działają 2 restauracje i 2 bary przy basenie.  
Pokoje dysponują balkonem i są wyposażone w telewizor z płaskim ekranem oraz dostępem do kanałów 

satelitarnych. Każdy pokój jest także klimatyzowany i obejmuje częśd wypoczynkową.  
W restauracjach na terenie hotelu serwowane są rozmaite specjały, od dao kuchni marokaoskiej po potrawy włoskie 

i berberyjskie. W marokaoskiej herbaciarni podawana jest herbata miętowa. 
 

 

https://youtu.be/lpGC7JgyQBE  

https://youtu.be/lpGC7JgyQBE


Maroko  

Wspaniałe szczyty górskie, słoneczne plaże, zachwycająca architektura i gorące piaski Sahary – wszystko to czeka na 

nas w Al-Mamlakah al-Maghribiyyah. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się pewien malowniczy kraj północno-

zachodniej Afryki, bardziej znany jako Maroko lub oficjalnie – Królestwo Maroka. Wyjątkowe położenie kraju 

pomiędzy wybrzeżem Atlantyckim, Morzem Śródziemnym i Saharą, jest gwarancją wspaniałych krajobrazów i 

niezapomnianych atrakcji. Z jednej strony spotkamy tu skute lodem szczyty górskie, z drugiej – gorące piaski pustyni, 

w Maroku nie ma więc czasu na nudę a nasi organizatorzy zadbają o spójnośd wyjazdu oraz o szczegóły podczas 

całego pobytu. 

   

  

Atrakcje 

1. Zwiedzanie miasta Marrakech 

Marrakesz to liczące ponad milion mieszkańców, najbardziej kolorowe i żywiołowe miasto Maroka. Jest 

to prawdziwa eksplozja smaków, barw i orientalnych zapachów. Marrakesz to także miasto pełne 

sprzeczności, w którym stykają się ogromny luksus i skrajna bieda. 

Sercem Marrakeszu jest Dżamaa al-Fina (Djemaa-el-Fna) – słynny plac skazańców oraz umarłych – na 

którym w XIX dochodziło do targów niewolnikami oraz ścinano głowy przestępcom i nabijano je na pale 

prezentując mieszkańcom. Poczujemy się tutaj jak w innej epoce. Na największym placu w medynie 

trzeba znaleźć się koniecznie po zmroku, kiedy to ożywa i czaruje swoją magią. Miejscowi muzycy 

grający na bębnach, zaklinacze węży, połykacze ognia, wróżbici, samozwańczy uzdrawiacze, fakirzy, 

rozkrzyczani handlarze. To oni wszyscy nadają niesamowity charakter temu miejscu. Muzyka i gwar 

miesza się z aromatami, smaki z zapachami. Jest to prawdziwy spektakl dla wszystkich naszych 

zmysłów. Marrakesz nocą to magia… nie do opisania – tylko do przeżycia! 

  



 

2. Całodniowa wycieczka do Szallalat Uzud 

Ucieczka od zgiełku Marrakeszu na całodniową wycieczkę nad imponujący wodospad Szallalat 

Uzud, znajdujący się niedaleko wioski Atlasu Wysokiego - Tanagmeilt w prowincji Azilal. 

Podczas podróży będziemy podziwiać tradycyjne miasta i typowe wioski Berberów Atlasu 

Wysokiego. Skorzystamy z cienia starożytnych drzew oliwnych, zbliżając się do wodospadów. 

Po przyjeździe do Uzud, po około 3-godzinnej podróży, otrzymamy możliwość spędzenia 4 godzin 

przy kaskadach i zachwycania się pięknem natury. Poszukamy okolicznych małp i zanurzymy się w 

krystalicznie czystej wodzie. 

  
3. Zdobywcy Pustyni! 

Podróż przez niesamowite, pustynne krajobrazy, gdzie rozpocznie się przygoda. W strojach 

Tradycyjnych Nomadów na grzbiecie dromaderów przekonamy się, jak wygląda życie z dala od 

zgiełku Marrakeszu. Odwiedzimy wioski Berberów i wypijemy z nimi herbatę. Poznamy autentyczną 

gościnność Marokańczyków.  

Następnie coś bardziej ekstremalnego!  

Odstawiamy wielbłądy, zakładamy kaski i ruszamy w rajd quadami wśród gajów palmowych, przez 

pustynię. Pod osłoną błękitnego nieba, odkryjemy niesamowity świat na obrzeżach wielkiego 

miasta. 

  
4. Liczne atrakcje Hotelowe 

Tenis, Badminton, Łucznictwo, Pole do Golfa, występy, zajęcia sportowe, siłownia, baseny, centrum 

spa i odnowy biologicznej.  

5. Wieczorki networkingowe podczas których będziemy mogli zapoznać się bliżej z uczestnikami 

wyjazdu oraz posłuchać ciekawych, krótkich prelekcji.  

 

Jak widad atrakcji podczas tych 5 dni nam nie zabraknie!  

 

 

 

 



 

 

Agenda: 
Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

6:30 Zebranie na 
lotnisku 

8:00 Wylot 
13:00 

Kwaterowanie 
14:00 Obiad 

15:00 Zwiedzanie 
okolicy 

18:30 Kolacja z 
wieczorkiem 

integracyjnym 
 

9:00 wyjazd do 
Szallalat Uzud 
18:30 Kolacja z 

wieczorkiem 
integracyjnym 

Czas dla siebie / 
Zabawy 

integracyjne 
13:30 Obiad 

14:30 Zdobywcy 
Pustyni 

19:00 Impreza 
Integracyjna 

Czas dla siebie / 
zabawy 

inegracyjne 
14:00 Obiad 

15:00 Zwiedzanie 
Miasta 

Marrakech 

10:00-11:00 
Wymeldowanie 
12:00 – Powrót 

 
 

 

Cena dla Klubowiczów 2400zł + Bilet Lotniczy*  

Osoby z poza klubu 2800zł + Bilet Lotniczy*  

 

*500-800zł czym wcześniej tym taniej 

 

 

Zapraszają!  

 

 


