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MAROKO MÁ VŠETKO, ČO 
CHCEME: ČARO SEVERNEJ 
AFRIKY, Z JEDNEJ STRANY 
ATLANTIK, Z DRUHEJ 
STREDOZEMNÉ MORE, 
PRÍJEMNÚ KLÍMU, NÁDHERNÉ 
PLÁŽE, LUXUSNÉ HOTELY  
A PRIAMY LET Z BRATISLAVY ZA 
TRI A POL HODINY! 

P o krátkom prelete z európskeho konti-
nentu na africký pristanete na medzi-
národnom letisku v meste Oujda. Ešte 
si oddýchnete v autobuse, aby ste o ne-

celú hodinku dorazili do zatiaľ neokukaného, no 
skvele zabehnutého letoviska Saidia. Jeho pie-
sočnaté pláže s pozvoľným vstupom do vĺn prie-
zračného Stredozemného mora sú ako stvorené 
pre váš ranný beh, poobedné šantenie s deťmi 
či večernú romantickú prechádzku vo dvojici. 
Saidia sa zrodila po tom, čo tu marocký sultán 
Hasan I. vybudoval koncom 19. storočia veľkú 
pevnosť. Obľúbili si ju nároční klienti z Fran-
cúzska, Nemecka či Španielska. Ani zámožní 
domáci nedajú na Saidiu dopustiť. To všetko 

nasvedčuje, že služby sú tu na vysokej úrovni. 
Saidia čaká s otvorenou náručou aj na vás. Päť-
hviezdičkové hotelové komplexy lemujúce pláže 
sú na štrnástich kilometroch vybudované s vku-
som a ohľadom na okolie. Ponúkajú luxusné vy-
bavenie, stravu all inclusive a bohatý animačný 
program. Dáme ruku do ohňa aj do rozbúrené-
ho mora za to, že budete nadšené. CK Satur má 
v ponuke novovybudované rezorty Melia Gar-
den a Melia Beach s dvoma novučičkými hotel-
mi Melia Saidia Garden a Melia Saidia Beach, 
ktoré štartujú tento rok svoju prvú sezónu. Buď-
te ako objavitelia nedotknutého územia a dajte 
sa ako prvé rozmaznávať. Hotely vsadené ako 
exotické kvety do prostredia zelených záhrad s 

rozľahlým golfovým ihriskom sú blízko pláže. 
Samozrejme, majú aj vnútorné a vonkajšie ba-
zény, niekoľko reštaurácií a rozmanité možnosti 
tak pre dospelých, ako aj pre deti. Priestranné 
izby sú dizajnérskou čerešničkou na torte. La-
dené v modrých, béžových a bielych odtieňoch 
dotvárajú dokonalú harmóniu celého prostredia. 

Mamííí, pozrííí!!!
S animátormi je to asi tak. Kým nemáme deti, 
nevieme im prísť celkom na chuť. Ich nezlomná 
výdrž a nástojčivosť môžu, povedzme to diplo-
maticky, trocha vyrušovať. No KAŽDÁ skúsená 
madam vie oceniť, keď drobizg na pár hodín nie-
kto zapojí do pestrých aktivít a ona má konečne 
čas prečítať si pod slnečníkom tie hrubé sever-
ské detektívky, čo oprašovala na nočnom stolíku.  
V Sature majú na animátorov grif a talent, sta-
rostlivo si vyberajú a školia svoj tím, do ktorého 
patria aj športoví tréneri. V Maroku funguje päť 
slovenských animátorov, takže nemusíte riešiť 
jazykovú bariéru. A čo je dôležité, pre perfekt-
ne vyskladaný program budete mať istotu, že sa 
o deti dobre postarajú. Profesionálni nevtieraví 
kreatívni mladí ľudia si podmania nielen deti. 
(Zákulisný tip: Niektoré rodiny si už napríklad 
vyberajú dovolenku podľa toho, kde bude ich 
obľúbený animátor Rišo Pikulík. A hádajte, kde 
bude toto leto?!) 
Páči sa nám, že nejde o akési odkladanie detí. 
Zmyslom animačných programov je pridaná 
hodnota v podobe aktivít, ktoré deti vedú k špor-
tu, tancu či tvorivej činnosti. V rámci rodinného 
klubu Planet Fun je v ponuke program pre deti 

V Maroku sa dá bezpečne a veľmi príjemne motkať 
v uličkách... sú očarujúce a všade niečo objavíte.

Marocká

cestovanie

pohoda
od štyroch rokov až po mládežníkov do devät-
násť rokov. Obľúbená je Športová akadémia, 
ktorá ponúka bezplatné kurzy športov, ako sú 
plávanie, futbal, plážový volejbal, bicyklovanie a 
windsurfing (za poplatok), vedených animátormi. 
V hoteloch Melia Saidia Garden a Melia Saidia 
Beach sa bude najmä tancovať a cvičiť joga. 

Za bránami rezortu
Opustiť pohodlie a vymoženosti rezortu, kde sa o 
vás kráľovsky starajú, nie je jednoduché, ale určite 
neoľutujete. Najskôr si prejdite samotnú Saidiu. 
Toto príjemné prístavné mesto má aj napriek 
tomu, že jeho história nesiaha do pradávnej mi-
nulosti, svoju medinu – po arabsky staré mesto, 
kde sa napríklad môžete po výdatnej večeri po-
prechádzať alebo si posedieť v niektorej z čajovní 
či kaviarničiek. Aj keď vám v rezorte nebude nič 
chýbať, v Saidii sú menšie nákupné centrá či ob-

Melia Saidia Beach – vstup do mora.

A po rannej joge drink pri bazéne:-) Hotel Melia Saidia Beach.

Koberce, šatky, topánky – to kupujte!
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chody s tradičným tovarom. A tá atmosféra!
Ak chcete ísť ešte ďalej, môžete sa vydať na potul-
ky po krásach Marockého kráľovstva na vlastnú 
päsť, alebo využite ponuku fakultatívnych výletov. 
Už počas pristávania na letisku isto zahliadnete cez 
palubné okienko čo-to z krásy historického mesta 
Oujda. Oplatí sa sem vrátiť. Miliónové mesto, čo 
do počtu obyvateľov, sa pýši aj množstvom pozo-
ruhodných pamiatok, alebo sa len tak bezcieľne 
straťte v starobylých uličkách. Nasávajte vône, po-
norte sa do vravy domácich, vyberajte z množstva 
rôznorodého tovaru, prehŕňajte sa medzi farebnými 
látkami a nájdite originálny kúsok do vášho šatníka 
priamo spod rúk niektorého zo šikovných krajčírov, 
ktorými sú tu výlučne muži. Nákupy by neboli úpl-
né, ak by ste si neodniesli niečo z tradičnej marockej 
prírodnej kozmetiky s arganovým olejom, ktorému 
pre jeho vzácnosť hovoria aj tekuté zlato. 
To, že hlavným mestom Maroka je Rabat, isto 
viete. No tušili ste, že pôvodne bola vládna moc 
sústredená v meste Fez? Jeho história siaha až do 

9. storočia a hoci sa panovníci nakoniec presídlili 
bližšie k moru, Fez nestratil nič zo svojej honos-
nosti a bohatej kultúry. Ostáva najstarším kráľov-
ským mestom, ktoré sa pýši aj starobylou medi-
nou, zapísanou v zozname chránených pamiatok 
UNESCO. Maročania tomuto rozhodnutiu múd-
rych pamiatkarov môžu vďačiť za to, že sa tento 
historický poklad úplne nerozpadol. Staručké srd-
ce mesta totiž postupne chátralo. Dnes sa usilujú o 
jeho obnovu, ale len do takej miery, aby nestratilo 
nič zo svojej autenticity. Úzkymi uličkami sa dá 
prejsť iba pešo, ťažšie náklady tovaru sa preváža-
jú na muliciach. Dávajte pozor, aby ste sa vo Feze 
nestratili, mesto je pretkané deviatimi tisícmi ulíc 
a uličiek. Ak sa vydáte správnym smerom, objavíte 
jedno z najväčších trhovísk na svete. Z tradičných 
dielní marockých remesiel si isto odnesiete nejaký 
suvenír. Medzi historickými pamiatkami vás zauj-
mú fezské brány do mesta a islamské náboženské 
školy Medersy, ktorých interiéry sú bohato zdo-
bené. Nahliadnuť môžete aj na nádvorie Kairuán-
skej mešity, ktorá patrí medzi najväčšie v Maroku.  
V rámci organizovaného fakultatívneho výletu 
sa naobedujete v tradičnej reštaurácii s domácimi 
špecialitami a pozriete si aj tea ceremony, ukážku 
prípravy a ochutnávku mätového čaju s domácim 
pečivom v hostiteľskej rodine.
Tak ako? Už v duchu balíte? Nezabudnite de-
ťom aj sebe zobrať okrem plaviek aj tenisky a 
pohodlné športové oblečenie. 

cestovanie
Z fakultatívnych výletov nevynechajte Fez – je fascinujúci.

Žiadne fotošopy, takto vyzerá izba v hoteli Melia Saidia Beach.
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