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; VÝBOR FOO FAST VUT: PRŮZKUM ZÁJMU O POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

MAROKO 

CASABLANCA - FÉS – MEKNÉS – VOLUBILIS – RABAT – CASABLANCA – MARRAKÉŠ – VYSOKÝ ATLAS VODOPÁDY 
OUZOUD – SAHARA – TIZI-N-TICHKA – AIT BENHADDOU – ÚDOLÍ DRAA – ZAGORA – OURZAZATE – ESSAUIRA 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN      09.–18. 04. 2022 (± DEN) 

Zájezd do Maroka nás zavede do exotikou vonících míst na území severozápadní Afriky. Vydáme se za poznáním 
světa pro nás tak odlišného svojí kulturou, náboženstvím, architekturou a uměním. Poznáme skvosty arabské kultury. 
Královská města, ale i přírodně atraktivní oblasti – kaňony v pohoří Atlas, pouštní oblasti, berberské osady. 

1. DEN 

Odlet v podvečerních hodinách z Prahy do Casablanky, transfer na ubytování. 

2. DEN 

Ráno prohlídka slavné mešity Hassana II. v Casablance. Odjezd do nejstaršího královského města Fés (duchovní 
a umělecké centrum Maroka). Celodenní prohlídka města, exkurze do středověku (největší medina, súky, barvírny, 
řemeslnické dílny, exteriér mešity Karaouine, fontána Nejjarine, obchody, vůně města…). 

 

3. DEN 

Další jedinečné královské město Meknés nazývané "Marocké Versailles" (hradby, monumentální brány…). Odpo-
ledne římské město Volubilis (největší antická památka Maroka, vyhlídka na Moulay Idriss, nejposvátnější místo 
Maroka). Ubytování v Rabatu. 

 
4. DEN 

Bílé sultánské město Rabat. Zastávka před královským palácem, Chellah s římskými vykopávkami, mauzoleum 
Mohameda V. s Hasanovou věží, kasba Ouidaias. Dokončení prohlídky Casablanky: krátká procházka s archi-
tektonickými památkami z dob nadvlády Francouzů. Večer v Marrákeši (ubytování na 6 nocí v tradičním hotelu 
s pátiem). První seznámení s podvečerním královským městem, jehož panorama lemuje hradba Vysokého Atlasu: 
slavné náměstí Djemaa El Fna s kejklíři, tanečníky, léčiteli, prodejci s ořechy a kořením. 
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5. DEN 

Prohlídka Marrákeše, města, které má milion obyvatel a červenou barvu architektury: středověké hradby, barvírny 
kůže, tradiční trhy – súky, mešita Koutobia s minaretem ze 12. stol., židovská škola Mellah, skvostná medresa 
(islámská škola) Ben Youssef, palác El Badi (sídlo sultánů), palác Bahia (sídlo velkovezíra, zahrady a nádrž). 

 
6. DEN 

Celodenní fakultativní výlet na úpatí pohoří Vysoký atlas: vodopády Ouzoud (110 m), plavba lodičkou, setkání 
s makaky (cca 20,00 €). 

 
7. DEN 

Dvoudenní fakultativní výlet za romantikou na největší poušť světa Saharu: přejezd přes průsmyk Tizi-N-Tichka 
ve výšce téměř 2.300 m n. m., který obklopují nejvyšší hory severní Afriky. Návštěva největší marocké hliněné 
vesnice ksár Ait Benhaddou, jež si uchovala svou podobu z časů, kdy byla zastávkou karavan z nitra Afriky (místo 
natáčení filmu Gladiátor). Vyhlídková jízda údolím Draa s oázami, hliněnými hrady a berberskými vesnicemi. 
Jízda na velbloudech na poušti u Zagory do berberského pouštního kempu, tradiční večeře, hvězdné nebe na 
poušti a nocleh v beduínských stanech. 

 
8. DEN 

Po snídani a při svítání cesta na velbloudech k minibusu. Zastávka v Ourzazate u kasby Taourirt, která byla 
sídlem paši. Cesta přes Vysoký Atlas zpět do Marrákeše (cca 55,00 €). 
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9. DEN 

Celodenní fakultativní výlet k Atlantskému oceánu do historického přístavního města Essauira (koloniálního 
Mogadoru) s výhledem na Purpurové ostrovy: koloniální architektura včetně hradeb, trhy, rybářský přístav s rybami 
a mořskými racky, písečná pláž s dunami (cca 20,00 €). 

 
10. DEN 

Dopoledne Marrákeš: toulky uličkami, kde se proplétají chodci s osly a mezky, nákupy na největších trzích ce-
lého Maroka, možnost návštěvy arabských lázní hammam. Odpoledne transfer na letiště a odlet domů. 

 
 

Cena zájezdu: 26.990,00 Kč (cena kalkulovaná pro rok 2021; přesnou cenu na rok 2022 zatím ještě neznáme). 

Cena zahrnuje: Leteckou přepravu PrahaCasablanca a MarrákešPraha/Vídeň, vč. letištních tax a poplatků, 

transfery na/z letiště, doprava busem po Maroku, 9 ubytování v hotelu ****/*** (2lůžkové pokoje s příslu-

šenstvím, z toho 6 tradiční marocký hotel s patiem v Marrákeši), pobytová taxa, 9 snídaně, průvodce. 

Cena nezahrnuje: Vstupné, fakultativní výlety a služby (cca 95,00 €), místního průvodce, bakšišné a vše co není 
uvedeno v "Cena zahrnuje". 

Fakultativní příplatek: 3.150,00 Kč za 1lůžkový pokoj, 2 večeře (Fes, Rabat): 400,00 Kč, nebo 8 večeře 1.600,00 Kč, 
komplexní pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu: 900,00 Kč. 

Předběžný zájem o tento zájezd sdělte JUDr. Marcele Janulíkové na email: 
marcelajanul@gmail.com 
v termínu do 22. 10. 2021. 
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