
dajú pouliční umelci, akrobati, bubeníci, 
tanečníci, ale i  magickí zaklínači hadov, 
cvičitelia opíc, čarodejníci, žobráci. Na-
liehanie domácich, ktorí chcú z  turistov 
vytiahnuť peniaze a zlákať ich do svojich 
obchodíkov, je obrovské. Dym, ktorý sa 
vinie celým miestom, opantáva nos vôňou 
rôznych pochúťok a  miestnych špecialít. 
Kuchyňa Maroka je pomerne korenistá, 
známy z nej je najmä kuskus alebo chle-
bové placky a baranina. Z mesta môžete 
pozorovať aj zasnežené vrcholky pohoria 
Vysoký Atlas. Magická atmosféra mesta 
vás dokonale vtiahne a opantá. Marrákeš 
milovali napríklad Winston Churchill či 
Yves Saint Laurent. 

Záhrada snov
Ak sa rozhodnete navštíviť Marrákeš, ur-
čite neobíďte dielo francúzskeho umelca 
a maliara Jacqua Majorella, záhradu snov 
Jardin Majorelle. Je to botanický zázrak 
koncipovaný ako živý obraz a neustále sa 
mení podľa toho, ako rastliny rastú, kvit-
nú a odkvitajú. V roku 1947 tento raj jeho 
tvorca sprístupnil verejnosti, po jeho smrti 
však záhrada na čas spustla. V roku 1980 
ju objavil francúzsky módny návrhár Yves 
Saint Laurent, ktorý sa do tohto miesta tak 
zaľúbil, že záhradu spolu so svojím pria-
teľom Pierrom Bergém kúpil a  obnovil. 
Vládne v  nej úžasná ozdravná atmosféra 
a sám návrhár hovoril, že v nej našiel veľa 
inšpirácie pre svoju prácu.

dovolenkové reZorty
Najúchvatnejším a  zároveň najznámej-
ším dovolenkovým strediskom je mesto 

Agadir s desať kilometrov dlhou plážou, 
popri ktorej je množstvo hotelov a rezor-
tov pre dovolenkárov. V roku 1960 bolo 
mesto znovu vybudované po ničivom ze-
metrasení. Na tomto mieste svieti slnko 
údajne viac ako tristo dní v roku. Turisti 
tu nájdu luxusné hotely, prekrásne pláže, 
golfové ihriská, nočné kluby aj vynika-
júce reštaurácie. Ak vás omrzí vylihova-

nie na pláži, môžete sa vybrať námestím 
a uličkami mesta na nákupy. Zaujímavá 
pre turistov je tiež Casablanca so svojou 
prístavnou promenádou. Za pozretie stojí 
mešita Masdžid al-Hasan at-Tání, kto-
rá je najväčšia na svete. V Maroku je to 
jediná mešita prístupná aj nemoslimom, 
teda turistom. Má rozlohu neuveriteľných 
90 000 m2. 
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sprievodkyne 
denisy JaroschoveJ
Pekné miesTo:
v pohorí atlas stojí za 
návštevu dedinka ait 
Benhaddou, krásna 
ukážka tradičnej 
architektúry. ide o jednu 
z najkrajších dediniek 
v krajine a nájdete v nej aj 
mnohé prastaré hlinené 
pevnosti.

Ako zjednávAť 
v mAroku ceny:
v Maroku a oriente 
sa ceny zjednávajú. turisti však často nevedia ako na to, akou cenou 
reagovať na ponuku obchodníka. Znalci miestnych pomerov tvrdia, že 
pokojne môžete povedať cenu, ktorá je pätinou ceny, ktorú navrhol 
obchodník. ten potom cenu zníži, vy zvýšite a pri troche trpezlivosti sa 
niekam dopracujete. ak sa vám posledná cena zdá stále vysoká, odíďte. ak obchodník za 
vami uteká, mali ste pravdu, ak nie, cena bola reálna a vy ste získali prehľad.

TrAdičné jedlo:
najpopulárnejším jedlom v Maroku je tajine, čo sú korenené kúsky mäsa, ktoré sa 
niekoľko dní dusia v špeciálnom hlinenom hrnci. v cenovo výhodných reštauráciách 
stojí asi 25 dirhamov. obľúbeným rýchlym občerstvením sú grilované štvrtky kurčaťa 
s hranolčekmi.

RoZPRáVKoVé

Maroko 

Výnimočnú atmosféru Orientu, ale i nádherné 
pláže a rezorty nájdete v kráľovstve na 
severozápade Afriky, v Maroku.

LLen štyri hodiny letu zo Slovenska vás pre-
nesú do krajiny ako z rozprávky o tisíc a 
jednej noci. Atmosféra orientu je doko-
nalá, stredovek sa tu však snúbi s moder-
nými rezortmi pre dovolenkárov, ktorí tu 
dostanú poriadnu dávku emócií všetkého 
druhu. Aj preto sa stalo Maroko turistami 
v  poslednom čase veľmi vyhľadávaným. 
Je atraktívne na poznávací zájazd, ale aj 
na oddychovú dovolenku, na ktorú urči-
te nezabudnete. V Maroku je totiž toľko 
podnetov, že ktorákoľvek iná krajina by 
mu ťažko konkurovala.

FascinuJúca príroda
Marocké kráľovstvo leží na severozápade 
Afriky. Žije v ňom viac ako 34 miliónov 
obyvateľov, ktorí s  malými výnimkami 

vyznávajú islam. Platí sa  marockým dir-
hamom, ktorý je asi 0,09 eura. Hlavným 
mestom je Rabat a  ďalšími známymi 
veľkými mestami Casablanca, Marrákeš 
a  Agadir. Pôvodní obyvatelia – Berberi 
žijú v menších dedinkách a  zaoberajú sa 
najmä pastierstvom, Arabi žijú v mestách 
a  venujú sa remeslu. V  krajine kontras-
tov vás uchváti pohorie Vysoký Atlas, na 
veľkej časti územia však prevládajú púšte 
a polopúšte. Ak vás omrzia pláže a premô-
že únava z virvaru mesta, môžete sa vydať 
na túru na najvyšší vrch Vysokého Atlasu 
Jebel Toubkal, ktorý dosahuje výšku 4167 
metrov nad morom. Chodník je pozvoľný, 
ale nadmorská výška môže sťažiť dýchanie, 
a  tak sa tento výlet odporúča skôr skú-
senejším turistom alebo ľuďom s  lepšou 

kondíciou. Fascinujúce sú i najväčšie vo-
dopády Afriky ouzzud.

atMosFéra orientu
Jedinečnú a pravú atmosféru orientu mô-
žete zažiť v  magickom Marrákeši, ktorý 
volajú aj červené mesto juhu. Rozmani-
tosť kultúr a vplyvov pocítite už pri vstupe 
a  pohľade na minaret mešity Koutubie.  
Bohatá história sa pretavuje do architek-
túry a celkovej atmosféry mesta. originál-
na je pestrosť farieb a dekoratívne prvky, 
ktoré zdobia všetko, na čo sa pozriete ale-
bo siahnete. Doslova výkladnou skriňou 
orientu je námestie Djema El Fna. Prvé, 
čo vás prekvapí, je jeho obrovská rozloha. 
Prehliadka všetkého, čo sa orientu týka, 
nemá konca. Stánky a  obchodíky strie-

3 tipy z prvej ruky

INZERCIA Bp-150511

20 21

cestovanieženy

POZNÁVAME SVET2015

POSLEDNÉ
VOĽNÉ
MIESTA

POSLEDNÉ
od 699 € od 798 € od 798 €

MAROKO - ZA TAJOMSTVAMI 
KRÁĽOVSKÝCH MIEST

08.09. – 15.09., 15.09. – 22.09.
8-dňový poznávací zájazd
Letecky z Bratislavy 
7x hotel 3/4* s polpenziou
Sprievodca, vstupy v cene

MAROKO - KRIŽOVATKA 
FARIEB A VÔNÍ

03.10. – 11.10.
9-dňový poznávací zájazd
Letecky z Viedne
7x hotel 4* s polpenziou
Sprievodca, vstupy v cene

KRÁSY ANDALÚZIE A MAROKA 
COSTA ORCHESTRA ****

27.10. – 05.11. 
10-dňová okružná plavba 
Plná penzia
1-2 deti do 18 r. zdarma 
Slovenský sprievodca
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