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Marocké kráľovstvo ponúka to najzaujímavejšie a najpestrejšie zo severu 
Afriky. Môžete tu dosýta spoznávať dávne kultúrne poklady, vyskúšať si 
svoju kondičku na celodenných horských túrach, prejsť sa po spaľujúcej 
Sahare, náruživo nakupovať, skvele jesť, vychutnávať si krásne široké 
pláže a more, či náhlu prítomnosť ľudí na odľahlých miestach Atlasu.
Autor: Jana Zedníková Foto: Andrijan Turan a SATUR

MAROKO- rozprávka naživo
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Kvalitné pláže a hotely
Výlet do Maroka sa môže začať po 4-hodinovom lete povedz-
me v Agadire - perle marockého pobrežia a najznámejšom 
letovisku krajiny, znovu vybudovanom v roku 1960 po ničivom 
zemetrasení. Agadir má desiatky krásnych hotelov, uložených 
na vyše desaťkilometrovej pláži a slnko tu svieti vyše tristo 
dní do roka. Agadir – po arabsky opevnená sýpka, je nielen 
známym letoviskom, ale aj rušným prístavom, ktorého história 
siaha do 16. storočia keď tu prvýkrát zakotvili portugalské 
obchodné lode. Dnes je časť prístavu premenená aj na cintorín 
lodí, ktorý pri večernej prechádzke pôsobí veľmi surrealisticky, 
spolu s priľahlou plážou obmývanou morom, čo sa len veľmi 
pomaličky zvažuje do hĺbky a podvečer sa mení na veľké 
futbalové ihrisko miestnych mladíkov. V Agadire si skvele od-
dýchnete, okúpete sa a opálite, no ak chcete vidieť a ochutnať 
skutočný živý Orient, presuňte sa radšej do Marakéša, mesta 
ktoré naplní vaše najživšie sny.

Stáročné pamiatKy
Marakéš je mesto, ktoré dýcha od dlažby až po poslednú škrid-
lu mešity Kutubia starobylou históriu, obchodom, kultúrou, 
ale najmä tým, čo čakáte ako cudzinec od Orientu. Stretnete 
tu totiž zaručene všetko od rozprávačov podivných príbehov, 
remeselníkov, ale aj chudákov, ktorí predávajú nepredajné 
predmety, aby vyžobrali bakšiš aspoň na čaj, placky a hrudu 
hašiša do staručkej vodnej fajky, čo ich podvečer prenesie ako 
kúzelný koberec do krajiny spravodlivých snov. Brána Bab 
Agnau bola kedysi vstupom do almohadského paláca, no dnes 
je jej účel skôr dekoračný, ale ako architektonický skvost vás 
určite zasiahne, rovnako tak ako Kubba Ba Ádiyn – pavilón 
s očistnou fontánou, ktorý bol kedysi súčasťou almoravidskej 
mešity a dodnes sa zachoval snáď len zázrakom. Skvostnými 

zákutiami evokujúcimi atmosféru rozprávok Tisíc a jednej noci 
je palác Bahia a živou svätyňou učenosti zasa Medresa /škola 
Koránu/ Ben Yuseff, ktorá v čase najväčšieho rozkvetu prijí-
mala aj 900 študentov a dnes je po rekonštrukcii skutočným 
skvostom merinidskej architektúry.
Na námestí Djemaa El Fna kúpite aj Aladinovu lampu.
Najväčším a asi nepredstaviteľným zážitkom je pre turistov 
nákupné námestie a priľahlé uličky plné obchodíkov a reme-
selníkov, ktoré sa rozkladajú okolo starobylého Marakéšskeho 
námestia Djema El Fna. Keď po zotmení vstúpite na vybetó-
novanú plochu, aspoň dvakrát tak veľkú ako štadión, zažijete 
prvý a pravý dotyk sna menom Djemma El Fna. Všetko to, čo 
vás neskôr bude obklopovať, šokovať, uchvacovať, znechucovať 
a stále nanovo prekvapovať, bude skutočné, reálne a nefal-
šovane historické a bude vám jasné, že sa to tu asi odohráva 
nemenne už stáročia.

Djemaa El Fna vás šokuje svojou rozlohou, divokým rytmom 
života a huriavkom, ktorí určujú pouliční bubeníci spolu so 
zaklínačmi hadov, ktorí na svojich píšťalách lákajú zhypno-
tizované kobry do podivných tanečných kreácií. Anorektickí 
akrobati stoja hneď vedľa vykladača snov, staručkého kúzel-
níka práve zabáva predavač vody, oblečený v červených šatách 
s pestrofarebným strapcovitým klobúkom, ktorý by mu závidel 
aj papagáj. Hadia žena obdivuje svoj zadok, zatiaľ čo dvaja 
polonahí neznámi šialenci ležia nezúčastnene na posteliach 
z obrích klincov a ich mladá pomocníčka im striedavo skáče 
po chrbtoch. Ak fotografujete – zaplatíte, pokiaľ len idete 
okolo – nesmiete zastavovať, lebo platíte tiež. Ojedinelou 
pastvou pre oči sú uličky tohto obrieho stáročného trhu. Kúpite 
tu všetko a na objednávku získate aj modro-fialové z neba. 
Tunajší, neskutočne ochotní a zruční remeselníci vám na mieru 
ušijú akékoľvek šaty, oblek, topánky či tašku, vyrobia nádher-
ný tepaný tanier, vázu, šperk, namaľujú obraz, vyšijú košeľu, 
namiešajú zaručene účinný liek proti rakovine alebo farbu, akú 
ešte ľudské oko nevidelo. Obchodíky majú sotva pár metrov 
štvorcových, vzadu je dielňa, kde pracovali celé generácie.

rajSKá záhrada
Pokiaľ ju chcete vidieť, nechajte sa za pár drobných doviezť 
taxíkom do záhrady Majorelle, ktorá je dokonalým dôkazom 
mravčieho, geniálneho, záhradníckeho úsilia maliara Jaquesa 
Majorella, ktorý uprostred horúceho a prachom priduseného 
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mesta vybudoval botanický zázrak. Tento syn slávneho fran-
cúzskeho nábytkára prišiel do Maroka maľovať a tunajší svet 
ho uchvátil natoľko, že v roku 1924 kúpil v Marakéši vhodné 
pozemky na svoju rezidenciu, ateliér a záhradu kam roky pravi-
delne umiestňoval botanické skvosty zo svojich početných ciest 
nielen po Afrike. Každý strom, trávička, kaktus či kvet v tomto 
záhradníckom raji, tak získal svoje unikátne a nezastupiteľné 
miesto, ktoré Majorelle koncipoval podľa princípu živého obra-
zu, čo sa stále mení tak ako kvitnú rastliny, stromy či kaktusy 
v záhrade. Umelecké cítenie talentovaného záhradníka bolo 
doplňované konzultáciami so slávnymi botanikmi a riaditeľmi 
botanických záhrad z celého sveta a v roku 1947 sa svoju záhra-
du rozhodol majiteľ sprístupniť aj verejnosti. Po smrti majiteľa 
však záhrada chátrala, až ju objavil a kúpil svetoznámy francúz-
sky módny návrhár Yves Saint Laurent, ktorý sa rozhodol tento 
klenot meniaci sa na džungľu zreštaurovať a urobiť všetko pre 
to, aby mu vrátil zašlý lesk a slávu. Dnes je Jardin Majorelle 
opäť záhradou pozemského raja, kde vám stačí pobudnúť pol 
hodinky, aby ste zabudli na akékoľvek starosti a problémy a kde 
je podľa alternatívnych liečiteľov a senzibilov ojedinelá ozdra-
vujúca klíma. V záhrade nájdete štýlový obchodík s kúskami od 
Yves Saint Laurenta, či jeho galériu, v ktorej vystavuje prierez 
svojich na lásku orientovaných novoročných pozdravov, ktoré 
posielal svojim klientom, či priateľom jeho módneho domu.

Umenie zjednávania
V Maroku sa, tak ako inde v Oriente, ceny zjednávajú. Otázkou 
je, akou vlastnou cenou reagovať na cenovú ponuku obchodní-
ka. Znalci miestnych pomerov tvrdia, že pokojne môžete pove-
dať 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, pokojne 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 ce-
novo výhodných reštauráciách stojí asi 25 dirhamov. Obľúbeným 
rýchlym občerstvením sú grilované štvrťky kurčaťa s hranolkami.

maroKo naplno
Ako hovoria sami Maročania: „My máme čas, vy máte 
hodinky“. Takže hlavne neponáhľať sa! Túlajte sa maroc-
kou medinou, straťte sa na chvíľu v ich tienistých uličkách 
a pozorujte okolitý čulý ruch, radujte sa zo zákutí 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, odkiaľ 
môžete pozorovať život z „vtáčej perspektívy“. Od jesene do 
leta môžete okolo mesta vidieť zasnežené vrcholky Vysokého 
Atlasu. A verte, že ten pohľad stojí za to.  
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NÁŠ TIP
maroKo  
– maraKéŠ
HOTEL RIAD  
ALADDIN ****

8 dní, raňajky

Termíny: december – apríl
Cena: od 698 EUR

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

maroKo – aGadir
HOTEL SOFITEL ROYAL 
BAY AGADIR ****

8 dní, raňajky

Termíny: december – apríl
Cena: od 838 EUR


