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20 16      
 MAROKO  -  „království západu“ 

Termín:    03. 04. – 15. 04. 2016 
 

         Cena:          24. 400, -Kč 
                 18. 04. – 31. 04. 2016          + letenka: cca 8.000,- Kč 

                 07. 09. – 19. 09. 2016  

Marocké království s mottem „Bůh, vlast a král“ je země mnoha barev, tisíce vůní, chutí a zvuků. 
Maroko, nejzápadnější země na severu  Afriky, je jedno z mála míst, které si zatím uchovává svůj 
nezaměnitelný půvab pouštní země, propletené silnými arabskými vlivy, islámem a evropskou kulturou. 
Maroko od Evropy dělí široký Gibraltarský průliv. 
 

MARRAKESCH   
je město ve vnitrozemí 
Maroka na úpatí 
Vysokého Atlasu. 
Zároveň je jedním ze 
čtyř královských měst 
Maroka.  

MEKNÉS   
jedno ze 4 marockých 
královských měst, které 
je proslaveno výrobou 
sladkostí, ale najdete tu 
i pěkné památky.  

FÉS   
město v severní části 
Maroka, je třetí 
největší v zemi.  
Je nejstarším a 
nejvýznamnějším ze 4 
královských měst. 

RABAT   
hlavní město Maroka. 
Zároveň je jedno z 
„královských měst. Ve 
městě je sídlo krále, 
vlády a katolického 
biskupství. 

ATLAS   
pohoří v severozápadní 
Africe táhnoucí se v 
délce 2 400 km přes 
Maroko, Alžírsko a 
Tunisko. 

TODRA   
soutěska se nachází ve 
východní části pohoří 
Vysoký Atlas v Maroku 
a je součástí jedné z 
nejkrásnějších oáz v 
Maroku, oázy Tinerhir. 

CASABLANCA 
největší mešita Maroka 
a zároveň 3. největší 
mešita světa – mešita 
Hassana II., jejíž 
minaret dosahuje 
výšky 200 m. 

ERG CHEBBI  

největší marocké 
pouštní duny.  
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 MAROKO -  „království západu“ 
1. Přílet Malaga. 
2. přejezd do přístavu, plavba přes Gibraltarský průplav do Afriky. Připlutí do přístavu CEUTA (autonomní město 
a jedna ze španělských enkláv na pobřeží severní Afriky) vyřízení formalit, přejezd hranice do Maroka 
3. (Chefchaouven) VOLUBILIS - unikátní vykopávky antického města. Cesta kolem MOULAY IDRIS - 
posvátné město a poutní místo muslimských věřících. 
4. MEKNES jedno ze čtyř královských měst. Na přelomu 17. a 18. stol. velkolepé hlavní město celé říše, 
památka na rozporuplného sultána 17. st. Moulaye Ismaila. S dvaceti branami - majestátní brána Bab Mansour, 
s více než padesáti paláci a přibližně s 45 km dlouhými hradbami, mauzoleum Moulaye Ismaila, náměstí Place 
Hedime. 
5. FÉS nejstarší marocké královské město. Byla zde založena univerzita Al Karaouine, která ve středověku hrála 
hlavní roli v kulturním a akademickém sbližování islámského světa a Evropy. Medersa Attarine, jejíž interiér je 
přístupný nemuslimské veřejnosti, keramická dílna, bronzová brána královského paláce, pevnost, největší 
marocká medina s mešitou, tržiště, výroba koberců, barvírny a zpracovny kůží. Průsmyky Středního a Vysokého 
Atlasu. NP IFRANE - vycházka mezi cedrovými velikány, pozorování malých a drzoučkých opiček makaků. 

6. Cesta přes MIDELT, jedno z nejvýše položených měst v 
Maroku /1.508 m.n.m. Údolí řeky Zíz - soutěska u tunelu 
Legionářů. Errachida - úchvatné scenérie palmových hájů. 
ERFOUD - město na pokraji pouště. ERG CHEBBI  Největší 
marocké duny (24h). 
7. ERG CHEBBI obrovská hora písku dosahující až 135 m výšky, 
pozorování západu a východu slunce na dunách, možnost 
projížďky na velbloudech. 
8. Kaňon TODRA velkolepá soutěska sevřená kolmými 300 metrů 
vysokými vápencovými stěnami. OUARZAZATE město nazývané 
„branou pouště“, leží mezi Atlasovými horami a pouští, nazývané 
marocký Hollywood. Kasby pašů Glaoui, vládců jihu. Kasba AIT 
BENHADOU. POHOŘÍ ATLAS kolem berberských osad a oáz, 
průsmyk TIZI-A-TISCHKA (2260m) 
9. MARRAKESCH “brána jihu“, jedno ze čtyř královskýchch měst 
s mohutnými městskými hradbami, celodenní prohlídka města - 
hrobka Saadi, zříceniny paláce Badi, palác Bahia, zahrady Menara 
a Majorelli, 70 metrů vysoký minaret Koutoubia, exotické náměstí 
Djamma el Fna s kouzelníky, zaklínači hadů, kejklýři a stánky s 
jídlem, stará medína a dlouhé zastřešené ulice se súky. 
10. CASABLANCA moderní město ležící na pobřeží Atlantiku, 
založené Francouzi. Ekonomické a průmyslové centrum Maroka. 

Největší mešita Maroka a zároveň třetí největší mešita světa – mešita Hassana II., jejíž minaret dosahuje výšky 
200 m.  
11. RABAT královské město, „politické hlavní města“ Maroka, královské mauzoleum Muhammada V., nádherná 
kasba Oudaia s výhledem na Atlantský oceán. Výjezd z Maroka-hranice. 
12. Trajekt Ceuta - Algeciras, Gibraltar-zámořská kolonie patřící Velké Británii. 
13. odlet Malaga-Praha 

Organizátorem zájezdů je CK Gadtours pojištěná proti úpadku u pojišťovny UNION č. 166355 
Dopravcem je Eurybia Yacht club 

Cena zahrnuje:  
 Dopravu hotelbusem 
 Trajekty, kempy 
 Stravu – plná penze  
 Ubytování v hotelbusu 

 

Cena nezahrnuje:  
 Vstupné 
 Výlety 
 Cestovní pojištění 

 

 


