
MAROKO  
– ROZPRÁVKA NAŽIVO
Marocké kráľovstvo na severozápadnom cípe 
afrického kontinentu je nesmierne rozmanité 
a má turistom čo ponúknuť. Jedným z najviac 
navštevovaných miest v Maroku je v posled-
ných rokoch mesto Marakéš, tzv. Červené 
mesto alebo Červená perla marockého juhu. 
Už pri samotnom príchode budete vedieť pre-
čo. Pôvodná križovatka karavan, ktorej domi-
nuje minaret mešity Koutubia, je dnes stále 
miestom, kde sa stretáva mnoho kultúr a vply-
vov, ktoré len podčiarkujú rozmanitosť tohto 
miesta a spoluutvárajú jeho atmosféru. 

Červené mesto pulzuje životom, nájdete tu 
jeho tradičnú, orientálnu časť, ktorá akoby sa 
len zľahka dotkla našej modernej uponáhľanej 
doby, a zároveň sa vám ponúka aj jeho mo-
derná stránka v podobe luxusných hotelov, 
golfových ihrísk, nočných klubov, najrôznej-
ších festivalov a reštaurácií s kvalitnou gas-
tronómiou. Poskytuje tak ideálnu kombináciu 
pre svojich návštevníkov, ktorí tak môžu okúsiť 
kúzlo krajiny Berberov na jednom mieste. 

MAROKO NAPLNO 
Ako si naplno vychutnať Marakéš? Nechajte 
sa jednoducho unášať jeho atmosférou, po-
kúste sa splynúť s jeho rytmom, vychutnávaj-
te si farby a svetlo tohto mesta a nenechajte 
sa veľmi ovplyvniť okolitým zhonom. Pravda 
ale je, že to môže byť trochu komplikované, 
pretože len prechod cez cestu vám v niekto-

rých mestských častiach môže dosť rozbúšiť 
srdce. Ale ako hovoria sami Maročania: „My 
máme čas, vy máte hodinky.“ Takže hlavne 
neponáhľať sa! Túlajte sa marockou medinou, 
straťte sa na chvíľu v ich tienistých uličkách 
a pozorujte okolitý čulý ruch, radujte sa zo 
zákutia a pamiatok, ktoré objavíte. Urobte si 
pauzu na obed, marocký mätový čaj alebo 
čerstvý ovocný džús na strešnej terase jednej 
z mnohých reštaurácií alebo riadu, tradičných 
honosných domov. Doprajete tak odpočinok 
vašim unaveným nohám, osviežite sa a bude-
te pozorovať život z „vtáčej perspektívy“. Od 
jesene do leta môžete okolo mesta vidieť za-
snežené vrcholky Vysokého Atlasu. A verte, že 
ten pohľad stojí za to. Zvolávanie muezína k 
modlitbe zážitok len umocní.

DIVADLO POD NEBOM
Čo určite v Maroku nesmiete vynechať, je 
známe námestie Jemaa El Fna, ktoré sa po 
zotmení mení na divadlo pod šírym nebom. 
Dym nad malými reštauráciami, kde sa varia 
najrôznejšie špeciality, zvuk bubnov a ďalších 
hudobných nástrojov, výkriky kaukliarov, akro-
batov, tanečníkov a ľudových rozprávačov, za-
klínači hadov a ďalšie vnemy vás až vnútorne 
rozochvejú. Opäť platí, urobte si čas, v pokoji 
sa prejdite medzi ľuďmi, dajte si pomarančo-
vý fresh alebo varené slimáčiky v korenenom 
náleve (za tú fotku to stojí a nie je to také zlé), 
a keď toho bude na vás už príliš, zájdite si na 

terasu jednej z okolitých kaviarní. Marakéš síce 
nie je prímorské letovisko, ale má čo ponúk-
nuť. Nebude asi náhoda, že známe osobnosti 
ako Winston Churchill, Yves Saint Laurent a iní 
čaru tohto mesta prepadli. Chce to len odhod-
lať sa, vyraziť a spoznať na vlastnej koži. 

TIPY SPRIEVODCU CK SATUR 
Pekná dedinka. V pohorí Atlas stojí za náv-
števu dedinka Ait Benhaddou, krásna ukážka 
tradičnej architektúry. Ide o jednu z najkrajších 
dediniek v krajine, nájdete tu mnohé prastaré 
hlinené pevnosti.
Umenie zjednávania. V Maroku sa, ako inde 
v  Oriente, ceny zjednávajú. Otázka je, akou 
vlastnou cenou reagovať na ponuku ceny ob-
chodníka. Znalci miestnych pomerov tvrdia, 
že pokojne môžete povedať cenu, ktorá je 
pätinou ceny, ktorú vám navrhol obchodník. 
Ten potom cenu zníži, vy zvýšite a pri troche 
trpezlivosti sa „niekam“ dopracujete. Ak sa 
vám posledná cena zdá stále vysoká, pokoj-
ne odíďte. Ak uteká obchodník za vami, mali 
ste pravdu. Ak nie, bola cena reálna a získali 
ste prehľad.
Tradičné jedlo. Najpopulárnejším jedlom je 
Tajine, čo sú korenené kúsky mäsa, ktoré sa 
niekoľko hodín dusia v  špeciálnom hlinenom 
hrnci. V cenovo výhodných reštauráciách stojí 
asi 25 dirhamov. Obľúbeným rýchlym občer-
stvením sú grilované štvrťky kurčaťa s hranol-
čekmi.

Viac info na: www.satur.sk/trend

MAROKO
KRIŽOVATKA FARIEB A VÔNÍ – IDEÁLNA 
KOMBINÁCIA
9/10-dňový poznávací zájazd
7x/8x ubytovanie v 4* hoteloch s polpenziou, letenka, transfery, vstupy, 
sprievodca
Termíny: 26. 12. – 04. 01. 2016, 19. 02.– 27. 02. Cena: od 719 EUR

PORTUGALSKO, MAROKO
Z MAROKA DO LISABONU – DOKONALÁ 
KOMBINÁCIA KULTÚR
11-dňový poznávací zájazd
7x ubytovanie v Maroku v 4* hoteli s polpenziou, 3x ubytovanie 
v Lisabone v 3* hoteli s raňajkami, letenka, transfery, vstupy, sprievodca
Termíny: 21. 03. – 31. 03. 2016 Cena: od 896 EUR


