LUKSUZNA IZKUŠNJA V
SAHARI
Obisk največje puščave na svetu je
gotovo ena od tistih izkušenj, ki se
znajde na marsikaterem seznamu, kaj
vse moramo doživeti. Podajte se na
tridnevno raziskovanje te raznolike dežele z vrhuncem v luksuznem kampu
sredi peščenih sipin. Tura se začne v
Marakešu, od koder se z avtobusom, ki
sprejme do 17 potnikov, poda čez Visoki Atlas in prelaz Tizi n'Tichka, od
koder se razprostira pogled na slikovito
pokrajino, vasi Berberov in zasnežene
vrhove Atlasa. Prva postojanka je Ait
Ben Haddou Kasbah, mestece pod
Unescovo zaščito, ki je služilo kot kulisa številnim filmskim uspešnicam. Dan
se zaključi z vožnjo po dolini reke Dades ter sončnim zahodom in nočitvijo
v soteski Dades. Drugi dan se nadaljuje
z vožnjo mimo čudovite oaze Tinghir,
sprehodom ob reki in obiskom soteske
Toudgha. Po kosilu se pot ustavi v
Merzougi, kjer prevozno sredstvo
zamenjajo kamele. Sredi zlatih peščin,
kjer ni enega samega šuma, je sončni
zahod nekaj neopisljivega. Taborni
ogenj, odlična kulinarika in prepevanje
berberskih pesmi ob spremljavi bobnov
– zaključek dneva v luksuznem kampu
je čustveno doživetje. Ta poskrbi za
udobje vašega doma in ponuja osem
zasebnih šotorov z lastno kopalnico
ter skupni prostor za zajtrk in večerjo.
Zgodnje vstajanje bo poskrbelo za še
en nepozaben spomin na neverjetno
nočno nebo z nešteto svetlimi zvezdami in enega od najlepših sončnih
vzhodov v Maroku. Po zajtrku sledi
povratek, bodisi v Marakeš ali Fes, ki
vodi skozi raznoliko pokrajino in kjer
vas z lahkoto preseneti tudi snežni
metež ali obisk opic makak.
 Izlet lahko rezervirate prek spletne strani
whattodo.ma.

HEURE BLEUE
V obmorskem mestecu Essaouira
se tempo nekoliko upočasni, zato
si lahko številni turisti nekoliko
oddahnejo in se sprostijo. K temu so
usmerjeni tudi v hotelu Heure Bleue,
ki je pravzaprav simpatičen riad v
kolonialnem slogu. Že ob vstopu
pozdravita starinski dekor in bujno
zelenje, ki harmonično vplivata na
tamkajšnje vzdušje. Sobe so prijetne
in z elementi, kot je kamin, vzbujajo
občutek domačnosti. Pravi dragulj pa
se skriva na terasi hotela, od koder se
razprostira razgled na celotno mesto
in kjer lahko ob zvokih galebov uživamo v ogrevanem bazenu ali številnih
intimnih kotičkih.
 Heure Bleue, 2 Rue Ibn Batouta, 44 000
Essaouira. heure-bleue.com
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