OFERTA WYJAZDU INTERGRACYJNO-MOTYWUJĄCEGO DLA
PRACOWNIKÓW, KONTRAHENTÓW FIRMY – MAROKO – Sahara, Góry Atlas
(samolot, hotel, wyżywienie HB, zwiedzanie, trekking, safari)
Przedstawiamy Państwu ofertę wyjazdu integracyjno – motywującego dla
pracowników i kontrahentów Państwa firmy do malowniczego i magicznego Maroka. Podczas
organizowanych przez nas wyjazdów zapewniamy imprezy integracyjne prowadzone przez
doświadczonych animatorów, opiekę pilotów i rezydentów oraz atrakcyjny program
animacyjny i rekreacyjny (dyskoteki, wieczór przy żywej muzyce, rejs statkiem). Organizujemy
także wycieczki fakultatywne (wodospady, jaskinie, zamki), pikniki, rajdy piesze i rowerowe,
zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych jak. zamki, pałace, itp.
Przy planowaniu i realizacji naszych ofert zapewniamy indywidualne podejście do
każdego projektu, biorąc pod uwagę cele, specyfikę firmy i rodzaj grupy docelowej. Dzięki
ciekawym i oryginalnym pomysłom naszych projektów możemy sprostać oczekiwaniom
każdego klienta i osiągnąć zamierzony efekt.
Cena netto* oferty od 750 Euro od osoby zawiera:
- 3 noclegi w pokojach 2-4 osobowych z łazienkami (40 osób) – hotel **** gwiazdowy
- 3 noclegi w namiotach Nomadów, Berberów na pustyni (40 osób)
- wyżywienie HB: śniadania (w hotelu), obiadokolacje (w hotelu i na mieście)
- wynajem hotelowej sali konferencyjnej na szkolenie
- zwiedzanie Marakeszu z przewodnikiem
- 3 dniowe safari na pustyni (wielbłądy, Jeepy)
- arabskie wieczory - obiadokolacja z muzyką i pokazem tańca (obiad trzydaniowy + wino)
- przelot samolotem linii Easyjet (Berlin-Agadir-Berlin)
- przejazd autokarem na trasie Wrocław – Berlin (lotnisko) - Wrocław
- transfery z lotniska i z hotelu do centrum …
- opiekę pilota, przewodnika, rezydenta …
- lokalnych przewodników
- organizację zajęć i zawodów integracyjnych
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (2500,00 Euro), kosztów leczenia KL
(10 000,00 Euro), odpowiedzialności cywilnej na osobie OC/O (25 000,00 Euro) i rzeczy OC/R (2500,00
Euro) w TU Allianz S.A.

Usługi opcjonalne, płatne dodatkowo:
- napoje do obiadokolacji
- piwo, alkohole


niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, ceny oferowanych przykładowych hoteli i
usług (w ramach tej samej kategorii) mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od końcowej ilości osób, do ceny netto należy
doliczyć podatek VAT w wysokości 0%, faktura VAT marża 0% - przy przypadku faktury na usługi turystyczne lub 22 % w przypadku
organizacji szkolenia, konferencji, organizacji wyjazdu integracyjnego dla pracowników.

Hotel Beach Albatros Agadir ****
Położony na niewielkim wzniesieniu z pięknym widokiem na ocean, w rozległym i
zadbanym ogrodzie, skąpanym w afrykańskim słońcu przez 300 dni w roku. W samym centrum
turystycznej części Agadiru, w odległości ok. 150 m od pięknej, piaszczystej, odznaczonej Błękitną Flagą
plaży ciągnącej się przez blisko 8 km, oddzielonej od hotelu ulicą i promenadą (możliwość skorzystania
z bezpłatnego Wi-Fi, leżaki, materace, parasole, ręczniki bezpłatne). Egzotyczne, tętniące życiem
lokalne serce miasta zaś z mnóstwem barów i sklepów położone jest zaledwie 10 min od hotelu.
Dojazd z lotniska ok. 30 min.

Czterogwiazdkowy hotel oferujący 154 pokoi oraz ponad 17 bungalowów. Do dyspozycji Gości
Lobby Bar z muzyką na żywo, klimatyczny English Pub otwarty do 02:00, stylowa restauracja
marokańska a' la carte Tajine, 2 bary przy basenie, restauracja główna z panoramicznym tarasem
i wspaniałym widokiem na ocean, Snack Bar La Weranda, 2 duże baseny, zewnętrzne jacuzzi,
kort tenisowy (rakiety i oświetlenie dodatkowe płatne), małe boisko do gry w piłkę nożną, pingpong, siłownia, kryty basen, animacje, mini klub, brodzik, specjalnie menu i możliwość
zamówienia bezpłatnego łóżeczka dla dzieci do 2 lat. Ponadto hamman, SPA (dodatkowo płatne)
oraz kasyno.

Komfortowe, urządzone ze smakiem w marokańskiej stylizacji pokoje 2-osobowe z możliwością 1
dostawki. Wyposażone w klimatyzację, wannę z prysznicem, suszarką, TV SAT, sejf (bezpłatny),
telefon, mini bar ( zawartość dodatkowo płatna), balkon lub taras z widokiem na ocean.

Mapa Maroka i Góry Atlas

Sahara:

Marakesz:

PROPONOWANY, PRZYKŁADOWY PROGRAM WYJAZDU PONIŻEJ:

piątek
godz. 06.00 zbiórka uczestników wyjazdu
godz. 06.30 wyjazd autokaru do Berlina
godz. 11.30 przyjazd na lotnisko w Berlinie, odprawa paszportowo-bagażowa
godz. 12.30 wylot do Agadiru
godz. 15.00 przylot do Adadiru, transfer do hotelu
godz. 16.00 przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, relax po podróży, basen, plaża
godz. 20.00 obiadokolacja w hotelu, podział na grupy, omówienie programu
godz. 22.00 powitalna dyskoteka
sobota
godz. 09.00 śniadanie
godz. 10.00 relax na plaży, zawody integracyjne – skutery, banan, windsurfing, nurkowanie
godz. 14.00 gorąca przekąska na plaży
godz. 15.00 zawody integracyjne – zawody pływackie, nurkowe, turniej siatkarki, tenisowy
godz. 18.00 arabski wieczór – orientalna obiadokolacja z tańcami i muzyką
godz. 20.00 Agadir nocą …
godz. 24.00 powrót do hotelu
niedziela
godz. 09.00 śniadanie
godz. 09.00 wyjazd na safari na pustynię
godz. 14.00 Sidi Ifni (hiszpańskie miasto kolonialne)
godz. 16.00 gorąca przekąska
godz. 20.00 nocleg w wiosce Namadów
godz. 20.00 obiadokolacja
godz. 22.00 Sahara nocą - ognisko
poniedziałek
godz. 09.00 śniadanie w wiosce Nomadów
godz. 10.00 wyjazd na safari na pustynię
godz. 14.00 zwiedzanie twierdzy Bou Jerif
godz. 16.00 gorąca przekąska
godz. 18.00 nocleg w wiosce Namadów
godz. 20.00 obiadokolacja
godz. 22.00 Sahara nocą - ognisko
wtorek
godz. 09.00 śniadanie w wiosce Nomadów
godz. 10.00 wyjazd w kierunku Marakeszu
godz. 12.00 gorąca przekąska na trasie (trasa przejazdu prowadzi doliną Draa, znaną jako
jeden z marokańskich cudów natury, podczas przejazdu będziemy mijać liczne, mocno
ufortyfikowane domy – kasby)
godz. 18.00 przyjazd do Zagory
godz. 20.00 obiadokolacja
godz. 22.00 ognisko (nocleg w jednej z pobliskich wiosek zamieszkałych przez Berberów,
zakwaterowanie uczestników w autentycznych domach berberyjskich jako alternatywa na tę
noc, która pozwoli być świadkami i uczestnikami prawdziwego życia domowego tego

tajemniczego ludu, możliwy też nocleg na płaskich dachach berberyjskich domostw,
z widokiem na rozgwieżdżone niebo)
środa
godz. 09.00 śniadanie w wiosce Berberów
godz. 10.00 wyjazd z stronę Marakeezu
godz. 12.00 gorąca przekąska - wioska Tinerhir
godz. 14.00 przyjazd do Marakeszu, zakwaterowanie w hotelu, zwiedzanie miasta
godz. 20.00 arabski wieczór - obiadokolacja przy muzyce i tańcu
godz. 22.00 Marakesz nocą
czwartek
godz. 09.00 śniadanie w hotelu
godz. 10.00 zwiedzanie Marakeszu z przewodnikiem
godz. 12.00 gorąca przekąska
godz. 14.00 czas wolny, zakupy na bazarze w centrum Marakeszu
godz. 20.00 arabski wieczór - obiadokolacja przy muzyce i tańcu
godz. 22.00 Marakesz nocą
piątek
godz. 06.00 śniadanie w hotelu
godz. 07.00 wykwaterowanie z hotelu
godz. 10.00 transfer na lotnisko
godz. 14.00 odprawa paszportowo-bagażowa
godz. 15.40 wylot do Berlina
godz. 22.15 przylot do Berlina, wyjazd autokaru do Polski
W ramach wyjazdu polecamy następujące zajęcia integracyjno-motywujące i extreme:
- sporty wodne: nurkowanie, windsurfing, nurkowanie
- rozgrywki: tenisowe, siatkarskie, pływackie
- safari wielbłądami i jeepami na pustyni
- snowboardach na saharyjskich wydmach – Erg Chebbi
- trekking, głębokim na ponad 300 m, wąwozem przełomu rzeki Thodry,
- safari jeepami doliną Draa, znaną jako jeden z marokańskich cudów natury
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E-mail: gkrawczyk@skiandsail.pl
telefon 0601-710-602

