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CESTOVANIE

MAROKO, KRAJINA S ROZLOHOU deväťkrát väčšou, než je Slovensko 
(alebo 14-krát, ak zarátame aj Západnú Saharu, na ktorú si Maroko robí od 
polovice 70. rokov minulého storočia nárok), je plné rôznorodosti. Od pláží 
a útesov na pobreží Atlantického oceánu až po vyše štvortisícový vrch Tub-
kal vo Vysokom Atlase, od úrodných plôch až po saharské duny za pohorím, 
od miliónových miest po oázy a kasby v horách.

Miešanie kultúr však zažijete hlavne v mestách, či už sa vyberiete do zná-
mych kráľovských sídiel Fez, Rabat alebo Marakeš (v niektorých jazykoch 
doteraz názvom Marakeš označujú celú krajinu), alebo do priemyselnejšej 
a prístavnej Casablanky či do turistického prímorského Agadiru. Všade náj-
dete množstvo pestrých ľudí, tvarov, chutí, vôní.

Určite vás neobídu v medinách, starých častiach miest, kde sú uličky 
úzke, plné ľudí ponúkajúcich v malých obchodíkoch niečo zaručene najlep-
šie, alebo presúvajúcich sa peši, na malých motorkách či na všadeprítom-
ných oslíkoch.

Sami Maročania hovoria, že existuje pár miest, kde zaručene zažijete roz-
manitosť celej krajiny – stačí napríklad zájsť na marakešské námestie Jemaa 
el-Fnaa, ktoré sa nachádza pri jednej z najväčších mešít krajiny Kutubia.  

Maghreb al Aksa, v preklade najzápadnejší západ, ako 
dnešné Maroko označovali historickí bádatelia, lákal už 
odpradávna. Kedysi skôr dobyvateľov ako cestovateľov, 
a tak sa v krajine pôvodných berberských kmeňov 
vystriedali postupne starí Rimania, Arabi, Španieli, 
Portugalci, Briti a naposledy Francúzi. Všetci z nich 
zanechali stopu a výsledkom je mix, ktorý sa aj dnešným 
stredoeurópskym pocestným oplatí preskúmať.

Krajina 
zapadajúceho 
slnka
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La Mamounia
Jeden z top 5-hviezdičkových hotelov 
v Marakeši nájdete len po desaťminútovej 
jazde z letiska pri vstupe do mediny. Od 
roku 1925, keď ho vytvorili na mieste 
bývalého kráľovského paláca, hotel 
fúzujúci art deco a marockú architektúru 
navštívili mnohí slávni návštevníci 
mesta, napríklad Winston Churchill 
či Mick Jagger. Pred pár rokmi prešiel 
palác náročnou rekonštrukciou vedenou 
francúzskym dizajnérom Jacquom 
Garciom. Očakávajte impozantnú 
vstupnú halu, nádherné parkové zákutia, 
reštaurácie i decentné bary, vonkajšie 
i vnútorné bazény, fontány a ceny od 400 
eur za bežnú izbu a niekoľko tisíc za suitu 
(mimo sezóny, pravdaže).
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Nemoslimovia sa do nej nedostanú, 
no slúži ako dobrý orientačný bod 
pri prechádzkach bludiskom medi-
ny. Námestie je zmesou predajcov 
tradičných jedál, nápojov a vše-
možných výrobkov, ktoré sa večer 
mení na vibrujúcu masu doplnenú 
veštkyňami, tanečníkmi, hlasnými 
hudobnými výkonmi i dobiedzavými 
majiteľmi opíc, s ktorými sa môžete 
odfotiť. Nezabudnite ochutnať silný 
zelený čaj s mätou alebo výborný 
nápoj z čerstvého ovocia, skúsiť tra-
dičné jedlo tažin pripravované v rov-
nomenných kónických keramic-
kých nádobách doplnené klasickým 
kuskusom. Alebo siahnite po impor-
te z čias francúzskej kolonizácie, va-
rených slimákoch, ktoré tu ponúkajú 
kuchári z veľkých kadí.

Po prechádzke medinou, starými 
bohato zdobenými palácmi a udržia-
vanými zelenými parkami je čas na 
oddych. Prekvapivo ho môžete nájsť 
v bezprostrednej blízkosti hlučných 
staromestských uličiek. Stačí zájsť 

do niektorého z desiatok riádov, tra-
dičných obydlí, za prostými stenami 
ktorých sa vnútri skrývajú zdobené 
nádvoria s bazénmi či aspoň fontá-
nami. Všetky okná smerujú do tohto 
stredového priestoru. Vďaka tomuto 
šikovnému usporiadaniu si obyva-
telia riádov zabezpečovali súkro-
mie, ticho a ochladenie v horúcich 
letných dňoch. Riády majú typicky 
len niekoľko izieb. Ak uprednostňu-
jete klasické hotely, v Marakeši si 
vyberiete. Niektoré z nich, pravda-
že, hlavne tie drahšie, sú nádherné 
stavby s typickými prvkami tamojšej 
architektúry – keramickými moza-
ikami na zemi, hladkými stenami 
prechádzajúcimi v hornej časti do 
bohatej výzdoby vytváranej priamo 
do vlhkej sadry až po bohato maľo-
vané stropy z voňavého cédrového 
dreva, ktoré dobre odoláva aj vlh-
kosti. Keď vám pri vstupe ponúknu 
sladké ďatle či chladivé mandľové 
mlieko, môžete sa chvíľu cítiť ako 
dávni pútnici. 

Venujte svojim blízkym jedinečne 

originálny darček ZÁŽITOK 

v AMADE CHÂTEAU.

Tel.: 031/590 38 00
E-mail: rezervacie@hotelamade.sk
Facebook: amadehotel
Instagram & Twitter: hotelamade
WWW.HOTELAMADE.SK

SÚŤAŽ!
Ak sa do 20. 12. 2015 zúčastníte na nedeľ-
nom Brunchi a vyplníte u nás žrebovaciu 
kartu, môžete vyhrať pobyt pre 2 oso-
by na 1 noc s 3-chodovou večerou  
v Amade Château a ročné predplatné 
magazínu Forbes! 

La Maison Arabe
Menší hotel v marakešskej medine 

s 26 izbami patrí medzi útulné miesta, 
ktoré si – hlavne jeho kuchyňu - kedysi 

obľúbil i Winston Churchill. Hotel má 
dve reštaurácie a samozrejme bazén 
a hammam, tradičné arabské kúpele. 
Keď vám v piano bare časník Rachid 

ponúkne koktail z melóna a byliniek, 
neodmietnite. Ak sa, naopak, zaujímate 
o kuchyne sveta, tú marockú si osvojte 
napríklad v preslávených kuchárskych 

kurzoch, ktoré vedú priamo v tomto 
hoteli. Ak si vyberiete kurz v privátnych 

záhradách mimo mesta, do svojho 
tažinu si v nich priamo natrháte 

zeleninu či bylinky. Ceny mimo hlavnej 
sezóny sa začínajú zvyčajne od 200 eur.
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Jardin Majorelle
V Jardin Majorelle sa síce 

neubytujete, no ak túžite po chvíľke 
oddychu od ruchu marakešských 

ulíc, nájdete ho práve v týchto 
slávnych záhradách. Pravda, len 

ak si privstanete a prídete hneď po 
otvorení, inak sa vám môže stať, že 

sa budete potkýnať o iných hľadačov 
ticha. Záhradu, v ktorej sú rastliny 

z piatich kontinentov, budoval 
francúzsky maliar Jacques Majorelle 

desaťročia. Okrem zelene v nej 
dominuje aj Majorelleho obľúbená 

modrá. No preslávil ju hlavne módny 
tvorca Yves Saint Laurent, ktorý ju 
spolu s priateľom Pierrom Bergém 
v 80. rokoch obnovil. V pôvodnom 

maliarovom ateliéri zriadili múzeum 
berberských odevov a šperkov.
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Sofitel Agadir Royal Bay 
a Thalassa Sea&Spa
Dva vedľa seba ležiace hotely z rodiny 
Sofitel (luxusná značka francúzskej siete 
Accor) zaujmú hlavne vyznavačov mora 
a wellness radovánok. Ležia v Agadire, 
známom stredisku pri Atlantickom oceáne, 
ktoré objavili hlavne turisti z Francúzska, 
Nemecka, zo Španielska či z Veľkej Británie. 
Mesto má skvelé podnebie a ešte aj 
v novembri sa tu okúpete. Ak si netrúfnete 
do vôd oceánu, bazény pri lepších hoteloch 
sú celoročne vyhrievané. V hoteli Royal 
Bay vám napríklad prezradia, že túto 
sezónu ich využil aj známy futbalista 
Cristiano Ronaldo. V Agadire nečakajte 
mnoho histórie, starú časť mesta zničili 
silné otrasy a vlny spôsobené lisabonským 
zemetrasením v polovici 18. storočia.


