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DOVOLENKA

Na severovýchode Maroka, tam, kde možno v diaľke dohliadnuť 
Gibraltár, sa rozprestiera Saidia, letovisko s mediteránskou 
klímou, voňavými eukalyptovými stromami a horúcim zlatým 
pieskom na štrnásť kilometrov dlhej piesočnej pláž na brehu 
krištáľovo čistého Stredozemného mora. 

H História prímorského 
mesta Saidia sa začala písať 
pomerne nedávno, koncom 
19. storočia tu marocký sultán 
Hasan I. vybudoval veľkú 
pevnosť. Keď sa Maroko 
začiatkom 20. storočia dostalo 
pod francúzsky protektorát, 
Saidiu si obľúbila francúzska 
smotánka, ktorá sem 

prichádzala tráviť voľný čas a nasávať exotickú atmosféru krajiny pod 
africkým slnkom, v ktorej sa dodnes mieša pôvodná berberská kultúra 

Dva celkom nové päťhviezdičkové hotely so službami all inclusive odštartujú svoju ostrú sezónu v lete 
2018. Oba patria do kvalitnej španielskej hotelovej siete Meliá. V rámci detského klubu planet Fun v júli  
a auguste budú deťom k dispozícii piati slovensky hovoriaci animátori. Dospelí si môžu zacvičiť jogu,  
poprípade absolvovať kurz tanca.   
Hotel Melié Saidia Beach - Nachádza sa v prostredí zelených záhrad, blízko pri pláži so 
zlatistým pieskom, pozdĺž ktorej sa pešou prechádzkou dostanete do prístavu. Tri vonkajšie bazény 
a jeden vnútorný pre deti aj dospelých, marocká, španielska, ázijská i stredomorská reštaurácia. 
Prekvapia vás priestranné izby rôznych kategórií a za povšimnutie stoja výhodné rodinné ceny. 
Hotel Meliá Saidia Garden - Hotel sa rozprestiera v prostredí golfových záhrad, neďaleko  
sesterského hotela Meliá Beach. Ak hráte golf, ako hosť hotela môžete rátať s 25 % zľavou za vstup  
na golfové ihrisko.  

Tipy CK SaTur na ubyTovanie 

dielňami a malými krajčírstvami, kam 
sa dá rovno z ulice vojsť a pozorovať 
strihorukých Maročanov pri práci. 
Nádherné rúcha, sviatočné šaty, róby pre 
nevesty, šály a šatky, všetky tieto odevné 
kúsky s bohatým zdobením vznikajú 
výlučne pod mužskými rukami, 
krajčírske remeslo oujdských majstrov 
strihov a nití je vyhlásené po celej zemi. 

Kráľovské mesto Fez 
Fez, Marakéš, Meknés a Rabat. Štyri 
marocké mestá, ktoré sa môžu hrdiť 
prívlastkom „kráľovské.“ Fez so 

svojím symbolom, mestskou bránou Bab Budžalúd, je z nich najstarší a podľa mnohých 
turistov aj najkrajší - do roku 1912 bol hlavným mestom celej krajiny. Kráľ Idriss II. si 
Fes vybral za svoje sídlo a v roku 810 tam vybudoval mešitu, ktorá je dodnes jednou 
z najväčších a najstarších na celom africkom kontinente. K ďalším superlatívom Fezu, 
ktorému v 12. storočí načas prischlo aj označenie „najväčšie mesto na svete“, patrí 
Qaravínska univerzita, jedna z najstarších kontinuálne fungujúcich univerzít na svete 
(založili ju v roku 859). A ešte jedno „naj“ - v spletitých uličkách miestnych súkov 
hučí vrava trhoviska, jedného z najväčších na svete! Predavači hlasno vychvaľujú 
tovar, typickú berberskú bižutériu, vyšívané topánky, rôzne kožené doplnky, datle, 
oriešky, mandle, špicaté hory kurkumy... A kto si nič nekúpi je hrdina. Alebo blázon? 
Základné pravidlo každého nákupu však znie: zjednávať, zjednávať, zjednávať! 
Starobylá medina Fezu je zapísaná v zozname chránených pamiatok UNESCO, avšak 
najsilnejší (a tiež najfotogenickejší) zážitok mávajú turisti z pozorovania garbiarskych 
majstrov pri práci. Zvieracie kože sa vo Feze spracúvajú už od stredoveku a v podstate 
sa na tomto remesle nič nezmenilo do dnešných dní. Vo farebných kadiach muži od 
rána do večera máčajú kusy koží, práca je to namáhavá, po zdravotnej stránke vyložene 
škodlivá a za málo peňazí. Napriek tomu sa garbiarske remeslo dedí z otca na syna. 

s arabskými vplyvmi. Aj v súčasnosti 
medzi letnými hosťami prevažujú Francúzi 
a Španieli, ale Saidiu si obľúbili i samotní 
Maročania, predovšetkým tí majetnejší, 
ktorí na pobreží Stredozemného mora 
vlastnia luxusné vily a domy. A pridávajú 
sa k nim aj turisti zo západnej Európy, a tak 
vďaka nim hotelové služby v tejto časti 
Maroka dosahujú vysokú úroveň - lebo 
Španieli, ale hlavne Francúzi sú nároční 
klienti, ktorí vyžadujú, aby sa s nimi jednalo 
ako v bavlnke. Svedčia o tom aj prevažne 
päťhviezdičkové hotelové komplexy 
medzinárodne uznávaných hotelových 
sietí, postavené v západnej časti mesta.          

Medina aj marina
Saidia nie je iba vyhľadávaný dovolenkový 
rezort, ale aj známe prístavné mesto - 
v tamojšej marine môže kotviť až 800 
lodí a tento počet má v budúcich rokoch 
stále stúpať. Medinou sa v arabských 
krajinách označuje staré mesto a hoci sa 
medina v Saidii nemôže pýšiť históriou 
starou niekoľko storočí, okolité budovy 
si zachovávajú domáci kolorit a prvky 
miestnej architektúry. V medine si môžete 
posedieť na káve či sladkom mätovom čaji, 
ochutnať miestnu špecialitu „z jedného 
hrnca“ zvanú tajine, poprípade si poobzerať 
ponuku tovarov od miestnych predavačov. 
Ale pozor, aj keď vás predajcovia rôznych 
suvenírov ľahko zlákajú do svojich 
osídiel, utíšte svoj hlad a nákupnú 
horúčku si nechajte na neskôr. Pravda, 
ak sa rozhodnete opustiť blahoprajnú 
náruč hotelového rezortu a spoznávať 
severnú časť Marockého kráľovstva. A že 
to bude stáť za to, to vám garantujeme.

Výlety a prílety    
Ak sa necháte na letnú dovolenku zbaliť 
cestovou kanceláriou Satur, potom sa 
do letoviska Saidia v letných mesiacoch 
dostanete priamo z Bratislavy. Niečo vyše 
troch hodín vo vzduchu a ste v Maroku - to 
je jedna z výhod, ktorá iste zaváži pri výbere 
dovolenky (hlavne ak cestujete s deťmi), 
vrátane ďalších plusov, ako je priamy let 
bez prestupu i to, že na návštevu Maroka 
nepotrebujete víza. Medzinárodné letisko 
v meste Oujda je vzdialené približne hodinu 
cesty autobusom a je centrom celého 
východného Maroka. Ak ku samotnému 
mestu prirátame aj jeho predmestia, počet 
obyvateľov dosiahne takmer jeden milión. 
V centre starého mesta, obkoleseného 
hradbami, možno navštíviť niekoľko 
pozoruhodných pôvodných stavieb, 
chrámov a kostolov, ale stará Oujda turistov 
fascinuje najmä malými uličkami, plnými 
obchodov s látkami a niťami, tkáčskymi 
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Nechajte sa zlákať na dobrodružný výlet do zeleňou 
oplývajúceho pohoria Beni Snassen s prehliadkou dvoch jaskýň 
Grotte du Chameau (Ťavia jaskyňa) a Grotte aux Pigeons 
(Holubia jaskyňa). Obidve sú zapísané v zozname UNESCO. 
Súčasťou výletu je návšteva trhoviska v mestečku Berkane a obed 
v jazdeckom klube Madagh. Pre milovníkov vína upozornenie: 
na svahoch pohoria sa pestuje hrozno, z ktorého sa vyrába 
známa značka Vins des Beni-Snassen. Iný celodenný výlet 
sľubuje návštevu najkrajších pláží na pobreží Stredozemného 
mora a lagúny Marchica, bohatej na prírodné krásy 
a biodiverzitu. Po ceste sa zastavíte pri myse Trois Fourches, 
odkiaľ možno pozorovať a fotiť malebné morské zátoky. 

prírodné KráSy 
Severného MaroKa 

 Viac info:
            www.satur.sk
 ponuky@ba.satur.sk
            0850 333 333


