Maroko – severoafrická krajina rozprestierajúca sa na rozlohe takmer 10-krát väčšej ako Slovensko,
ktorá ponúka pestrú paletu zážitkov. Z jednej strany ju objíma divoký Atlantický oceán a zo strany
druhej najväčšia púšť sveta – Sahara. V samom srdci však táto bývalá francúzska kolónia skrýva
rozmanitosť v podobe prírodných, kultúrnych a gastronomických zaujímavostí. Jediné, čo v Maroku
nenájdete sú Tatry, avšak aj tie nahradí pohorie Vysoký Atlas s jeho najvyšším vrchom Džabal Tubkal.
Čo nás čaká?
Čaká nás nabitý program plný cestovateľských zážitkov. V malej skupinke so súkromným minibusom
a miestnym šoférom prejdeme južný okruh Maroka. Zažijeme čarovnú medinu (tradičný trh)
a atmosféru Marrákešu, budeme brázdiť pobrežím Atlantiku, navštívime rybí trh v Savíre (Essaouira),
zastavíme sa v slávnom Ouarzazate a Aït Benhaddou, spoznáme uličky starobylého mesta Taroundant,
nezabudnuteľný deň strávime v meste s názvom Agadir, nevynecháme ani marocké hory, pôsobivé
mešity, pochutnáme si na tradičných marockých jedlách ako napr. na tažíne či na čerstvých rybách na
pobreží Atlantického oceánu.
Miesta, ktoré nevynecháme:
Marrákeš, červené mesto na úpätí Veľkého Atlasu:
Kráľovské mesto vzdialené 4 hodiny letu od nás, no ide o úplne iný svet. Medzi najväčšie lákadla mesta
sa zaraďuje námestie Djemaa el Fna. Ide o životom pulzujúci priestor, kde nájdete bubeníkov,
zaklínačov hadov, milióny obchodníkov, tie najčerstvejšie ovocné šťavy a veľa iného. Atmosféra tohto
miesta je nezabudnuteľná. Zistíte, čo znamená tradičná veta: „Money for thank you.“
Rátajte však s tým, že Marrákeš je dobrodružstvo a nielen miesto pre pekné fotky na Instagram.
Očakávať treba typické prehováranie a situácie, ktoré nezažijete nikde inde na svete. Navštívime tie
najkrajšie pamiatky a prejdeme sa uličkami starobylej mediny, kde na vlastné oči uvidíme, ako vyzerá
bežný denný stereotyp typického Maročana.
Niektorí Marrákeš milujú, iní nenávidia. Sme zvedaví, ku ktorej skupine sa zaradíte Vy.

Ouarzazat a Aït Benhaddou:
Jedinečnú architektúru a magickú atmosféru zažijeme v juhovýchodnej časti Maroka. Ide o oblasť
obklopenú členitou krajinou Vysokého Atlasu. Navštívime aj opevnenú dedinku Aït Benhaddou, ktorá
je vďaka unikátnym tradičným hlineným budovám (kasbám) zapísaná na Zozname svetového dedičstva
UNESCO.

Vodopády Uzúd:
Cascade d'Ouzoud sa nachádzajú v pohorí Vysoký Atlas a bývajú často označované za najkrajšie
vodopády v krajine. Pokiaľ ste fanúšikom adrenalínovejších činností, neváhajte vyskúšať plavbu člnom
priamo pod padajúcou vodou. Ak budeme mať „šťastie“, dočkáme sa aj otravných opíc.
Názov lokality je odvodený z berberského jazyka a v preklade znamená niečo ako miesto mletia obilia.
To pravdepodobne pochádza z využívania vodnej energie na výrobu múky.
Vodopády pôsobia svojím vzhľadom veľmi impozantne. Zakalená voda rieky Abid padá
prostredníctvom viacerých kaskád do kaňonu s hĺbkou 110 m. V okolí vodopádov sa nachádza viacero
vyhliadkových miest, odkiaľ môžete sledovať fascinujúcu silu vody. Tento výlet bude fakultatívny a tí
menej akční si môžu užívať voľný deň v Marrákeši.

Vysoký Atlas a strecha Maroka:
Maroko, to nie sú len nekonečné pieskové pláže, púšť Sahara či kráľovské mestá. Vo vnútrozemí sa
rozprestiera pásmové pohorie Vysoký Atlas, ktorého najvyššie vrcholy dosahujú nadmorskú výšku cez
4000 m. Táto oblasť je typická berberskými dedinkami, nad ktorými miestni pastieri pasú stáda kôz

a oviec. Naša cesta povedie miernou podhorskou krajinou, odkiaľ budeme mať vynikajúci výhľad na
majestátne hory.

Historické mesto Taroundant:
Malý Marrákeš, ako je mesto častokrát nazývané sa nachádza neďaleko Agadiru v údolí Sus. Taroundant
je označovaný aj za bránu do Vysokého Atlasu. Toto mestečko je preslávené dokonale zachovanými
stredovekými hradbami, po ktorých sa prejdeme aj my. Podobne ako v Marrákeši tu nájdete tradičný
souk, ktorého atmosféra Vás prenesie do dávnych čias. Ochutnať tu môžete miestne špeciality či kúpiť
pravý arganový olej.

Rajské údolie a Agadir:
Agadir je centrum južného Maroka. Ide o vyhľadávanú turistickú destináciu s nádhernými pieskovými
plážami a kvalitnými ubytovacími zariadeniami. Na záver exkurzie si tu vychutnáme chvíľu oddychu
pri oceáne
Neďaleko tohto letoviska, v predhorí Vysokého Atlasu sa nachádza Rajské údolie. Rieka Tamraght sa
počas tisícročí zarezávala do málo odolných vápencových skál a vytvorila paletu tiesňav, vodopádov a
hlbokých riečnych tôni. Horské stráne sú lemované palmovými hájmi, ktoré dopĺňajú početné
arganovníky, olivovníky a citrónovníky. Aj tu si môžeme kúpiť pravý arganový olej, ktorý zvykne byť
označovaný aj ako tekuté zlato alebo marocké zlato. Lokalita je vyhľadávaná miestnymi aj turistami zo
širokého okolia, ktorí si vychutnávajú prírodné bazény s priezračnou vodou. Hlboké jazierka a vodopády
nám poskytnú príjemné ochladenie počas horúceho dňa.

Skalné mosty Legzira:
Unikátny prírodný úkaz vymodelovaný eróznou silou oceánu - to sú skalné mosty Legzira nachádzajúce
sa južne od mesta Agadir. V tejto oblasti uvidíte pravú nespútanú silu Atlantiku. Prejdeme sa po plážach,
ktoré lemujú mohutné pieskovcové útesy. Podľa viacerých svetových rebríčkov sa pláže v okolí Legziry
umiestnili v top 50 pláži sveta.

Essaouira a pobrežie Atlantického oceánu:
Vďaka silným vetrom je Savíra nazývaná Veterné mesto Afriky. Na rozdiel od Marrákešu sa fasády
domov nesú v tieni modrej a bielej farby. Oblasť bola osídlená už počas staroveku Kartágincami. V 15.
storočí mali v oblasti významný vplyv Portugalci. Počiatky dnešného starého mesta siahajú do 18.
storočia, kedy vtedajší sultán povolal na jeho stavbu francúzskeho architekta. Mesto hralo významnú
rolu ako obchodné centrum so subsaharskou Afrikou a Európou. Medina bola v roku 2001 zapísaná na
Zoznam svetového kultúrneho dedičstva. Priľahlé ostrovy v staroveku slúžil ako zdroj mäkkýšov, z
ktorých sa vyrábala modrá farba. Mesto je tým pravým miestom na ochutnanie čerstvých rýb a morských
plodov. Oblasť neďaleko mesta Essaouira je známa pestovaním argánovníka. Počas našej cesty
nevynecháme ani návštevu miestnej manufaktúry na výrobu argánového oleja.

Plánovaná trasa

Dátum exkurzie:
03.04. - 10.04.2023
*Termín sa môže mierne zmeniť v závislosti od zmien letov leteckej spoločnosti. O prípadných zmenách
Vás budeme včasne informovať.
Podmienky účasti:
Registrovať na exkurziu sa môžete vyplnením údajov v priloženom formulári, čím vyjadrujete záväzný
záujem o účasť na Exkurziu Maroko 2023.
Podmienky vstupu do krajiny:
Občan Slovenskej a Českej republiky, ktorý je držiteľom platného pasu môže do Maroka cestovať bez
víz za účelom turistiky, alebo obchodu na dobu nie dlhšiu ako 90 dní. Viac informácií nájdete Tu (SR)
a Tu (ČR).
Nevyhnutné dokumenty pre vstup do krajiny:
Cestovný pas platný min. 6 mesiacov od predpokladaného odchodu z Maroka.
Program exkurzie je rámcový. Organizátori exkurzie si vyhradzujú možnosť zmeny programu,
vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu. Minimálny počet účastníkov pre realizáciu exkurzie je 10.
Maroko je moslimská krajina, a preto odporúčame rešpektovať miestne spoločenské konvencie. V celom
Maroku sa považuje za prejav úcty mať zakryté kolená a ramená, obzvlášť pri návšteve sakrálnych
pamiatok.
Pre vstup do krajiny je potrebný cestovný pas s dátumom exspirácie minimálne 6 mesiacov od
predpokladaného návratu z krajiny. Aktuálne sa pre vstup do krajiny vyžaduje platný očkovací preukaz
alebo negatívny test PCR nie starší ako 72 hodín pred nástupom do lietadla. Platný očkovací preukaz v
tomto prípade znamená, že má cestujúci 3 dávky vakcíny. Ak má len 2 dávky, druhá nemôže byť podaná
neskôr ako sú 4 mesiace. Očakávame však uvoľnenie opatrení.

Cena zahŕňa:
●

dopravu z Bratislavy na letisko do Viedne a späť;

●

obojsmernú letenku vrátane batožiny s rozmermi 40 cm x 20 cm x 25 cm (batožinu nad rámec
je potrebné si vybrať v záväznom formulári, nie je súčasťou základnej ceny exkurzie);

●

vybavenie kompletnej registrácie pre vstup do krajiny;

●

vstupy na vybrané lokality uvedené v programe;

●

ubytovanie s raňajkami na všetky noci exkurzie;

●

dopravu klimatizovaným minibusom v rámci Maroka vrátane pohonných hmôt a miestneho
vodiča;

●

slovenskí odborní garanti počas celej exkurzie s odborným výkladom;

●

prekvapenie.

Cena nezahŕňa:
●

cestovné poistenie pre krytie nákladov v prípade nákazy ochorením Covid-19 (v prípade potreby
vieme pomôcť vybaviť);

●

extra batožina;
o

Priority batožina (prednostný nástup do lietadla, 10 kg batožina s max rozmermi 55 x
40 x 20 cm na palubu a 1 základná batožina) - cena 50 EUR;

o

Check-in batožina (10 kg, 55 x 40 x 20 cm do podpalubia a 1 základná batožina) - cena
60 EUR;

o

Check-in batožina (20 kg 119 x 119 x 81 cm) do podpalubia a 1 základná batožina cena 80 EUR.

●

extra požiadavka na samostatnú izbu;

●

prepitné vodičovi a lokálnym sprievodcom (dobrovoľné) a ostatnú stravu.

Zaujala Ťa exkurzia? Vyplň predbežný TU formulár a spojíme sa s Tebou.
😊
Organizátori a garanti exkurzie:
Mgr. Dušan Olša, Mgr. Peter Lajda
Kontakt:
+421 911 180 277
+421 902 718 516
spoznajsnamisvet@gmail.com
FB: Zaujímavosti zo sveta na každý deň
Instagram: spoznajsnamisvet
Web: www.spoznajsnamisvet.sk

