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PARIS–DAKARI RALLI JÄLGEDES
•    Maailma parimad off-road mägiteed Atlase mäestikus
•    Paris-Dakari ralli legendaarsed rajad
•    Sahara kõrbe off-road sõit liivadüünidel
•    Marrakech – idamaine linn tuhande ja ühe öö muinasjutust 
•    Eksootiline ja vürtsikas Maroko ja Berberi köök

Paris–Dakari ralli teed
Paris-Dakari ralli on ammu juba teisele mandrile kolinud, kuid kunagised ralliteed on 
olemas, sõidetavad ja ülimalt nauditavad. Võtame need ette ja proovime ära!

Off-road Atlase mägedes
Atlase mäed on kõrged: tipud ulatuvad siin üle 4000 m. Meie reisil ulatuvad kõrgeimad 
mäekurud 3000 m peale. Enamus teid on siin nö piste’d. Ehk siis meie mõistes pinna-
seteed. Kord kiviklibu, kord liiv, kord savi. Sõltub pinnasest ja sõltub ilmast.

Kivikõrbed, kuivanud järved ja kuivanud jõesängid – wadi’d
Kivikõrb ja kuivanud järvepõhi on see koht, kus saad oma kiiruse proovile panna! See 
on nagu lõputu kruusatee, 360-kraadi ja piirideta. Kuivanud jõesängid e. wadi’d on nagu 
hiiglaslikud kruusateed, kohati kehvasti hooldatud ;). Kruusavallid, kuhjunud kivikuhjad 
on siin looduslikeks takistusteks, kus oma oskused proovile saad panna.

Tuhande ja ühe öö muinasjutulinnad
Marrakech on idamaine muinasjutulinn oma parimal kujul. Mošeed ja minaretid, hekta-
ritel laiuv Marrakechi souk e turg. See viimane on koht, kust leiab kõike ja kus tingimise 
kunsti kiirelt selgeks saab. Lisaks leiad siit mitmeid keskaegseid kuninglikke losse ja 
kindluseid. Linna keskväljakul – Jem el Fnaa’l – leiad muuhulgas ka kobrataltsutajad, 
muinasjutuvestjad ja muud imemehed.

Maroko köök
Maroko köök on mitmekülgne, idamaine, vürtsikas ja eksootiline. Selle tuntuimaks 
esindajaks on kuskuss ja sellel põhinevad road. Maroko köök on eksootiline ja põnev: 
lisaks meilegi tavapärastele vürtsidele, lisatakse siin toidule ohtralt kaneeli, tsitruse-
koort, rosinaid, pähkleid ja muud põnevat. 

Tsiklid ja varustus
Mootorrattaid ja varustust on võimalik rentida koha peal. Renditsiklid on KTM 450 EXC 
Enduro või sarnased tsiklid.

Aeg: 7. - 15. aprill 2018
Hind: € 2490
Raskusaste: raske
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*   Hind sisaldab kohapealset reisiprogrammi vastavalt reisikavale. Ei sisalda lennupileteid. Vaata täpsemalt: andmoments.com
** Reiside hinnad kataloogis on indikatiivsed. Allahindlused, täpsed hinnad igal konkreetsel ajahetkel on saadaval veebis: 
     andmoments.com


