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TEA
IN
THE
SAHARA
Wyprawa do serca pustyni
TASSILI N'AJJER, ALGIERIA

Life is an outventure. Live it!

NAJPIĘKNIEJSZA PUSTYNIA ŚWIATA
Sahara zaskakuje wszystkich.
Mamy za sobą już kilka edycji wyprawy, ale za każdym razem uczestnicy podkreślają, że tego się nie spodziewali. Przez niemal dwa tygodnie podróży po
pustyni, krajobrazy zmieniają się diametralnie co godzinę i... nigdy się nie powtarzają. Algierska Sahara przykuwa uwagę - widokami, zapachem
nieskończonej przestrzeni, gorącem powietrza, dymem ogniska, w którym piecze się tuareski chleb na dzisiejszą kolację. Prostota Sahary - odartej z
pozorów, blagi, marketingu i zbędnych ozdobników - przypomina o prawdziwym porządku rzeczy.
Sahara przekracza granice wyobraźni.
Nikt, kto tutaj nie był, nie jest w stanie wyobrazić sobie tej niezwykłej mieszanki przygody, krajobrazów, ludzi, magicznych chwil zapatrzenia w horyzont
czy gwieździste niebo, i błogiego oddalenia od codzienności. Każdy kto tutaj był, chciałbym znów do tego wrócić, choćby na krótką chwilę.
Sahara uzależnia.
Zapraszam do udziału w przygodzie na Saharze. Na pewno jej nie zapomnisz.

Jarek Skowron
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DOŚWIADCZENIE
30 lat podróży
Ponad 50 krajów, niektóre kilkakrotnie, przyjaźnie na całym świecie i głowa pełna niezwykłych
miejsc i przygód. Glob ziemski okrążony kilkukrotnie samochodem, pociągami, pieszo... I wielkie
plany na przyszłość.

PASJA DZIELENIA SIĘ
Miejsca na Ziemi
Napędza mnie ciekawość świata, niełatwą sztukę
podróżowania opanowałem w stopniu mniej więcej
przyzwoitym i lubię zarażać zapałem innych.
I zupełnie nie ważne, jak to powinno się nazywać.

JAREK SKOWRON

Jeśli masz swoje miejsce na Ziemi - daje Ci ono radość, wewnętrzny spokój i poranne wstawanie z
nieco mniejszym bólem. Zapraszasz do niego ludzi ważnych dla ciebie - dzielisz się. A co, jeśli masz
tych miejsc wiele? Jeśli wiercipięctwo sprawia, że jedno miejsce to za mało?

ZAUFANIE
Podróż to kwestia zaufania
Jadąc w podróż z drugim człowiekiem musisz mu ufać. Wierzyć, że nie prowadzi cię ku
niebezpiecznym przygodom, że podzieli twoje zainteresowania, pokaże ci miejsca wyjątkowe,
takie, jakie lubisz. To naprawdę ważne.
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14
DNI

WYPRAWA
4X4

STANDARD
BIWAK

NAJLEPSZA
CENA

Najbogatszy
program wyprawy wszystkie krajobrazy Sahary

Podróż przez bezdroża Sahary
prowadzona przez
miejscowych Tuaregów

Śpimy w namiotach na pustyni,
mamy własnego kucharza i
kierowców.

Niska i prosta cena: żadnych
dopłat na miejscu.
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ALGIERIA NIEZNANA

ALGIERIA
Największy kraj Afryki.
Niemal 80% kraju pokrywa Sahara a jego symbolem jest fenek pustynny lis, żyjący w skrajnie trudnych warunkach pustyni.
Algieria urzeka krajobrazami, zarówno w części wybrzeża, jak Gór
Atlas czy Sahary. Nie mniej fascynujące są niezwykłe miasta Algierii Algier, Oran, Konstantyna, Ghardaja, Tammanrasset czy wreszcie
Dżanat - cel naszej wyprawy.
Po trudnych latach Algieria ponownie otwiera się na turystów,
pokazując swoje niezwykle gościnne i przyjazne oblicze.

SAHARA
Największa gorąca pustynia na świecie - 9 064 300 km²,
5 700 km szerokości - od Atlantyku do Morza Czerwonego,
Leży na terytorium 11 państw,
Obejmuje 14 mniejszych pustyń,
Piaski i wydmy zajmują tylko 20% powierzchni Sahary,
Zwierzęta żyjące na Saharze: antylopy adaks, fenki pustynne,
skoczki pustynne, dromadery, owce grzywiaste, osły afrykańskie,
koziorożce nubijskie, warany pustynne, biczogony egipskie, gazele
dorkas, oryksy szablorogie.
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TASSILI N'AJJER
PODRÓŻ POZA ŚWIATŁA CYWILIZACJI
Park narodowy położony na Saharze, w południowo - wschodniej Algierii.
Największy park narodowy w Afryce!
Swoją sławę na świecie zawdzięcza niezwykłemu bogactwu krajobrazów,
czyniących ten park jednym z najpiękniejszych miejsc na Saharze, oraz
największej na świecie kolekcji prehistorycznych rysunków.
Podróżujący po Tassili n'Ajjer niemal codziennie napotykają nowe widoki:
majestatyczne i ciągnące się po horyzont piaszczyste wydmy, fantazyjne skalne
rzeźby i łuki stworzone przez naturę z piaskowca, klify i amfiteatry, doliny rzek
(tzw. oued) i kaniony, oazy z jeziorami (tzw. guelta) i inne niezwykłe miejsca.
Większość z nich trudno znaleźć na ogólnie dostępnych mapach.
Wspaniałe prehistoryczne rysunki i ryty, ilustrują kilka tysięcy lat historii
Sahary - od czasów, gdy była urodzajną sawanną po epokę gorącej pustyni.
Odwiedziny w Tassili n'Ajjer to fantastyczna przygoda dla wszystkich,
którzy mają w sobie podróżniczą duszę i ciekawość odkrywcy.

Tassili n'Ajjer
Powierzchnia 72 000 km2
Jako park narodowy od 1972 roku.
Na liście UNESCO World Heritage od 1982 roku.
Od 1986 roku rezerwat biosfery UNESCO.
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ATRAKCJE WYPRAWY
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NAJSTARSZY KOMIKS ŚWIATA
I największa galeria pod gołym niebem.
Ponad 15 000 naskalnych rysunków i rytów. Najstarsze z nich datowane są
na ok. 8 000 lat p.n.e. Za ich odkrywcę uważa się francuskiego etnografa
Henriego Lhote'a, który skatalogował pierwsze 800 rysunków.
Rysunki ilustrują tysiące lat życia Sahary. Od neolitu i ostatniej epoki
lodowcowej do niemal naszej ery. Zmieniają się zwierzęta na rysunkach,
żyrafy, słonie zastępowane są stopniowo przez wielbłądy. Tak wielkie
zagęszczenie rysunków uczyniło Park Narodowy Tassili n'Ajjer sławnym na
cały świat. Do dziś malowidła z Tassili n'Ajjer stanowią źródło wiedzy na
temat przeszłości.
Pasjonują wielu: biolodzy dostrzegają w nich proces transformacji ze stanu
kwitnącej krainy, w jałową pustynię. Historycy wskazują kolejne etapy
rozwoju ludzkiej gospodarki - polowania, uprawa ziemi, hodowla bydła,
udomowienie koni. Znawcy sztuki zachwycają się mistrzostwem wykonania
rysunków. A... ufolodzy szukają potwierdzenia tezy o tzw. paleokontakcie,
według której w czasach prehistorycznych Ziemię odwiedzali przybysze z
kosmosu.
Sławne malowidła i ryty zobaczymy w trakcie wyprawy.
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OLŚNIEWAJĄCA FEERIA KRAJOBRAZÓW
Każdy dzień podróży to nowy krajobraz, zaskakujące kształty rzeźbionych naturą skał
piaskowca, nowy kolor piaszczystych wydm.
Oazy i pustynne jeziora (guelty), kanion Essendillene, marsjański krajobraz w Tadrarcie,
wąwozy wyrzeźbione przez sezonowe rzeki, majestatyczna skalna ściana Le Catedrale, wąwóz
Aharhat i kanion Ihrir.
Morze wydm w Erg Admer czy wspaniała czerwona wydma Tin Merzouga ze szczytem mocno
powyżek 1 000 m.n.p.m.
Niewyobrażalna symfonia kształtów, kolorów, faktur, kontrastów, zapachów i perspektyw. I te
zachody słońca na wydmach!
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LEGENDA TUAREGÓW
WOLNI LUDZIE PUSTYNI
Właściwie to nie lubią jak nazywa się ich Tuaregami. Wolą: Kel
Tagelmoust (ludzie z zakrytymi twarzami), Kel Tamashek
(mówiący w języku tamaszek) czy Imouharen (wolni ludzie).
Na Saharze żyją od setek lat. Zajmowali się głównie wypasem
kóz i wielbłądów, ale też byli znani jako przewodnicy karawan.
Zdarzało im się również je łupić. I porywać niewolników.
Naszymi gospodarzami będą Tuaregowie z klanu Kel Ajjer,
zamieszkującego region pogranicza Algierii i Libii.
Pustynię znają jak nikt inny. Pokażą nam najpiękniejsze
miejsca, nauczą parzyć tuareską herbatę i piec w piasku
tagellę, czyli tuareski chleb.
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NOCNE NIEBO NA PUSTYNI
Daleko od cywilizacji i jej świateł nocne niebi rozwija przed nami całe swoje piękno. Miliardy
gwiazd, księżyc w pełni sprawiający, że w środku nocy jest jasno jak w dzień.
Nocne niebo na pustyni zachwyca i przypomina, jak wielkiego wszechświata jesteśmy częścią.
Maleńką częścią.
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I JESZCZE...

TUARESKIE
WIOSKI
Dotrzemy do tuareskich wiosek pośrodku
pustyni. Spotkamy ich sympatycznych i
otwartych mieszkańców.

SPACER NA
WIELBŁĄDACH
Nie można wrócić z Sahary nie znając
smaku jazdy na wielbłądach.
Łatwiej będzie wyobrazić sobie trudy
podróży w karawanach sunących dawniej
przez pustynię.

TRADYCYJNA
TUARESKA
MUZYKA
Na pożegnanie z Saharą i Algierią - koncert
tradycyjnej tuareskiej muzyki.
Można tańczyć ;-)
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O WYPRAWIE
Podróżujemy toyotami 4x4, za kierownicami doświadczeni miejscowi
kierowcy.
Zobaczymy najciekawsze miejsca i najbardziej znane prehistoryczne
malowidła, w tym "płaczącą krowę". Progam zawiera maksimum
atrakcji Tassili n'Ajjer, które możemy zobaczyć w czasie wyprawy.
W małej grupie sami będziemy decydować, gdzie chcemy się
zatrzymać i ile czasu tam spędzić.
Swój dzienny harmonogram dostosujemy do aktywności słońca ruszamy rano, gdy jeszcze jest chłodniej, w południe obiad i sjesta w
oczekiwaniu na złagodzenie skwaru. Zwiedzamy do wieczora i przed
zmierzchem zakładamy nowy obóz.
Trasa nie wymaga specjalnych przygotowań fizycznych, czy też
wysokiej sprawności. Czeka nas na pewno kilka wspinaczek na
wydmy i spacerów.
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JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Paszport

Portfel

Dobre buty

Ładowarka

Filtr przeciwsłoneczny

Latarka

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
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TERMINY WYPRAW
TASSILI N'AJJER, ALGIERIA
Edycja 7.

4 - 17 września 2021
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CENA WYPRAWY
1 800 EUR / OS.

W CENIE
Wszystkie noclegi,
Przeloty Algier-Dżanat-Algier
Wiza Algieria,
Hotel w Dżanat,
Namioty, kołdry, poduszki, prześcieradła,
Wstępy do parków narodowych,
Wszystkie atrakcje (w tym wielbłądy i koncert tuareski),
Pełne wyżywienie (biwak i hotele),
Transport i transfery lotniskowe, paliwo i kierowcy,
Opieka lokalnego przewodnika i polskiego pilota,
Ubezpieczenie NNW i KL,
Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

NIE UJĘTE W CENIE
• Przeloty międzynarodowe
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KONTAKT
WEB

outventure.life

EMAIL

outventure@outventure.life

TELEFON / WHATSAPP
+48 882 91 81 91

GALERIA I OPINIE
outventure.life

outventure.life
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