Klasični Maroko, 8 dni
Hoteli 4*, polpenzion
– kraljevi Rabat, antični Volubilis in labirint v Fezu
– vstopite preko visokega Atlasa v čarobni svet kasb
– doživite maroški biser Marakeš z trgom Jemaa el Fna

20.10.2019 do 27.10.2019
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Udobno turistično potovanje nas zapelje skozi vse maroške kontraste. Poleg glavnih
mest se dotaknemo prostranih planot Atlasa, Sahare in Atlantskega oceana.
Na začetku nas popelje po maroški Mezeti – najbolj rodovitnem delu dežele, kjer se je
začela pisati zgodovina (Volubilis, Moulay Idriss), na poti pa imamo tudi tri kraljeva mesta –
Rabat, Meknes in srednjeveški Fez.
V osrednjem delu potovanja se odmaknemo od mestnega vrveža in uživamo v
panoramskih pogledih okolja, ki ga poseljujejo avtohtoni prebivalci dežele, Berberi. Užijemo
njihovo samobitnost in se čudimo stvaritvam narave, ki je tu vihtela svoj čopič tisočerih barv.
V zadnjem delu potovanja pa se prek visokega prelaza spet spustimo nazaj k Mezeti,
čakata nas še rdeči južni biser, Marakeš in svetovljanska Casablanca.
Vsak dan lahko zaključimo z besedami: … da, tudi to je Maroko!
1. dan LJUBLJANA – CASABLANCA – RABAT. Zbor v Ljubljani in vožnja do letališča v
Benetkah. Polet do Casablance. V Bogartovem mestu si ogledamo središče mesta (Trg
Združenih narodov, Trg Mohameda V. …). Od zunaj si ogledamo tudi veličastno Hassanovo
mošejo, ki je ena največjih na svetu in se ponaša z največjim minaretom, ki se vzpenja 210
m v višino. Odpeljemo se v današnjo prestolnico Rabat. Večerja in nočitev. (letalo, H*,V)
2. dan RABAT – MEKNES – VOLUBILIS – FEZ . Po zajtrku raziščemo znamenitosti “bele”
maroške prestolnice. Ogled Rabata začnemo pri kraljevi palači, nadaljujemo z modro – belo
kasbo Oudajo, Andaluzijskimi vrtovi, že stojimo na tleh nedokončane mošeje in občudujemo
mavzolej prvega kralja Mohameda V., sprehodimo se do obzidja. Ko nadaljujemo pot,
presenečeni ugotavljamo, kako zelo rodovitna je maroška Mezeta. Proti Meknesu (Unesco)
pa nas vleče zgodba Moulay Ismaela, najbolj krutega vladarja maroške zgodovine. Tukaj
dobimo tudi odgovor, zakaj je danes mesto znano kot maroški Versailles. Postojimo pred
mogočnimi vrati Bab Mansour in se sprehodimo po živahni tržnici. Nadaljujemo z mogočnimi

ostanki rimskega Volubilisa (Unesco). Nadaljujemo do Moulay Idrissa, ki je danes najbolj
sveto mesto in sprehod skozi njegove ulice nam ponudi novo sliko živopisnega dne. Še
vožnja do Feza. Večerja. Nočitev. (H*, ZV)
3. dan FEZ. Zajtrk. Fez je od ustanovitve dalje simbolično srce Maroka ter glavno mesto v
verskem in kulturnem smislu in kot takemu mu pripada cel dan. Najprej se napotimo v Fez elJadidu, kjer so ob kraljevi palači utrdili prvi Mellah – judovsko četrt, v kateri obiščemo
pokopališče in sinagogo. Fez je tudi mesto obrtnikov, ki so pravi umetniki, zato obiščemo
keramičarje in se spoznamo z izdelavo zellijev, eno ključnih značilnosti maroške arhitekture.
Povzpnemo se na bližnji hrib, da se najprej od zgoraj zazremo v najstarejši del mesta, Fez el
Bali. Sprehajamo se po najpopolnejši stalno naseljeni srednjeveški medini (UNESCO) in
pogledamo, v katero barvo danes namakajo tekstil in kaj iz njega stkejo. Na trgu Seffarine pa
nam v ušesih odzvanjajo udarci obdelovalcev kovin. Pokukamo v mošejo Kairauine, ki je
hkrati tudi najstarejša univerza na svetu. Mimo mavzoleja ustanovitelja Feza, Moulay Idrissa
II., pridemo do čudovitega vodnjaka, ki krasi trg Nejjarine. Sprehodimo se tudi po glavni
aveniji, ki močno konkurira pariškemu Champs d’Elises. Preostanek dneva lahko izkoristite
za lastno raziskovanje. Na 9000-ih ulicah stare medine poti zagotovo ne bo zmanjkalo.
Večerja. Nočitev. (H*, ZV)
4. dan FEZ – ERFOUD. Zajtrk. Dolg in pester dan je pred nami, zaznamuje pa ga maroška
kontrastnost. Na poti proti puščavski pokrajini prečkamo razgibano gorovje srednjega
Atlasa, prepredeno z gostoljubnimi berberskimi vasicami. Ob poti naletimo na anomalijo, ki ji
pravijo kar mala Švica. Ustavimo se v cedrovem gozdu, kjer z malo sreče ugledamo tudi
opice. Čez visoke prelaze nas pot vodi mimo nomadskih šotorov in z malo sreče ujamemo
pogled pastirja, ki dneve preživlja s svojo čredo. Tudi naprej nas spremljajo slikoviti in
razgibani pogledi, a kaj kmalu spoznamo kaj pomeni “druga stran Atlasa”. Pokrajina se zazdi
veliko bolj opustošena, a reka Ziz je dala življenje in ustvarila mezopotamske pogoje za
kuskus. Mimo turkizno modrega akumulacijskega jezera in legionarskega tunela pridemo do
Erfouda. Spreminjajo se tudi arhitektura, ljudje … Dežela kaže povsem nov obraz. Pomudimo
se ob razgledu na prve palmerije, ksarje in kasbe. Večerja. Nočitev. (H*, ZV)
5. dan ERFOUD – OUARZAZATE. Po želji (ob doplačilu) zgodnje jutranji izlet z džipi in še v
noči se dotaknemo Sahare. Zajahamo kamele, ki nas v svojem lagodnem ritmu zazibajo do
znamenitih visokih peščenih sipin Merzouge. Tukaj pričakamo sonce, ki vzide tam nekje izza
Alžirije. Vrnitev v hotel. Po zajtrku nas premamijo fosili; govorijo nam zgodbo o morju, ki je
nekoč prekrivalo deželo. Na poti proti hribom se ustavimo pri podzemnih kanalih in
spoznamo, kako so sušna področja pridobivala dragoceno vodo. Odpravimo se do
čudovitega okolja Todre, ki nas sooči z našo majhnostjo, ko stojimo sredi kanjona, ki ga
obdajajo mogočne skale. Popoldan si privoščimo sprehod skozi puščavske vrtove in
začutimo kontrast rodovitne doline v objemu skalne goličave. Pot nadaljujemo po “dolini
vrtnic”. Prispemo v filmski Ouarzazate. Večerja in nočitev. (H*, ZV)
6. dan OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU – MARAKEŠ. Zajtrk. Dopoldne raziščemo

eksotični ksar Ait Ben Haddou (Unesco), kjer so snemali številne filme, med drugim
Gladiatorja in Jezusa iz Nazareta. Povzpnemo se do najpomembnejše stavbe – agadirja,
kjer so shranjevali živež, in posnamemo spet novo panoramsko fotografijo. Nato pa vijugamo
preko Visokega Atlasa. Prečkamo slavni prelaz Tizi n’Tichka. Pozno popoldne prihod v
kraljevo mesto Marakeš, južni biser Maroka. Po večerji se sprehodimo do znamenitega trga
Jemaa el Fna, ki je spodbudil UNESCO, da se je porodila ideja o mojstrovinah ustne in
nesnovne dediščine človeštva in kot tak bil tudi prvi zaščiten. Že od nekdaj namreč trg vsak
večer preplavi kaotičen vrvež, kjer spoznamo moč množice in nam ob pripovedovalcih
zgodb, krotilcih kač in opic, glasbenikih in plesalcih, pulilcih zob in vedeževalkah zagotovo ne
bo dolgčas! Za preseganje samih sebe predlagamo polžjo juhico za lahko noč. Vrnitev v
hotel. Nočitev. (H*, ZV)
7. dan MARAKEŠ. Zajtrk. V “rdečem” mestu, ki je nesporna prestolnica maroškega juga, si
ogledamo arhitekturno mojstrovino minareta Koutoubia iz konca 12. stoletja. Palača Bahia
nam da predstavo o življenju na veliki nogi v 19. Stoletju. Pri zeliščarjih bomo spoznali
kraljestvo začimb, čajev in dišav ter se seznanili s pridelavo maroškega tekočega zlata –
arganovega olja. Karkoli nas pesti, jim lahko zaupamo na uho, saj tu resnično velja, da se za
vsako bolezen rož’ca najde!! Kot protiutež mestnemu vrvežu sprehod skozi modri vrt
Majorelle. Popoldan se prepustimo vrvežu na ozkih uličicah ter vzdušju živahnih in barvitih
soukov, kjer preizkušamo svoje sposobnosti barantanja. Večerja in nočitev. (H*, ZV)
8. dan MARAKEŠ – CASABLANCA – LJUBLJANA. Zajtrk. Zgodnji odhod v Casablanco.
Vožnja na letališče in polet do Benetk. Sledi še prevoz do Ljubljane. (letalo, Z)
Glede na optimalne letalske povezave se lahko spremeni razpored ogledov.
Potovanje lahko podaljšate na doživeti južni Maroko – Dragulji južnega Maroka
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisni program

Redna cena
999 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zav. Coris, do 8 dni, posamično *
Zdr. zav. AS TUJINA PLUS, osnovno, do 8 dni

Aktualna cena
999 EUR

60,00 EUR
30,00 EUR

160,00 EUR
4,56 %
45,00 EUR
12,50 EUR
13,31 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

3,50 %
10,00 %
20,00 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje: avtobusni prevoz iz Ljubljane do Benetk in
nazaj, letalski prevoz po programu, letališke pristojbine in varnostne takse (192 eur), nočitve
in prehrano glede na spodnji opis, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom, vstopnine
po programu, slovensko vodenje in lokalne vodnike, stroške priprave in organizacijo
potovanja.
Namestitev in prehrana: 7 nočitev v hotelih 4* (lokalne kategorije) z zajtrkom, 7 večerij v
hotelih 4* (lokalne kategorije) ali izbranih restavracijah.
Doplačila po želji na kraju samem (na osebo): – izlet z džipi in jahanje kamel v Erfoudu
približno 40 EUR.
VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo, rabimo pa vsaj 6 mesecev veljaven potni list.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
VIZE: Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Zavodu za zdravstveno varstvo
Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, tel.: 386 (0) 1 586-39-00, fax.: 386 (0) 1 540-31 90,
info@zdravinapot.si.
VREME: Podnebje v Maroku se od regije do regije precej razlikuje. Na severu je
sredozemsko, za katerega so značilna vroča in suha poletja ter vlažne in mile zime. V
notranjosti je stepsko podnebje in na skrajnem jugu puščavsko, kjer temperature strmo
naraščajo in padavin je zelo malo. Padavine so v glavnem od novembra do aprila (v Atlasu
kot sneg), poletni meseci so skoraj brez padavin, z visokimi temperaturami v notranjosti, ob
atlantski obali pa so temperature zaradi hladnejšega Kanarskega toka zmernejše.
V pomladnem in jesenskem času so povprečne dnevne temperature gibljejo med 15-30
stopinj Celzija, zvečer se lahko temperatura spusti tudi pod 10 stopinj Celzija. Možne
občasne padavine. Pripravljeni moramo biti na vse vremenske pogoje.
Poletja v Maroku so vroča in suha. Dnevne temperature se gibljejo med 20-45 stopinj
Celzija (ob obali so temperature nekoliko nižje), zvečer se lahko temperatura spusti tudi do
15 stopinj Celzija ali še nižje. Pomembna je dobra zaščita pred soncem.
Več informacij na www.wunderground.com .

HRANA IN PIJAČA: Maroška kuhinja je mešanica arabske, berberske, francoske in
španske kuhinje. Od glavnih jedi prevladujeta kuskus in “tajine” (dušeno meso (piščanec,
ovčetina) z dodatkom raznih začimb in zelenjave, dušeno v glinenih posodah im. tajine),
okusna je tudi maroška juha harira, Maročani pa imajo tudi dobre slaščice (np. gazelini
rogovi).
Najbolj razširjena pijača je metin čaj. Poskusite lahko tudi sveže sokove. Kava je na voljo
povsod, alkohol pa se dobi le v nekaterih boljših hotelih in redkih turističnih restavracijah.
Svetujemo vam pitje ZGOLJ ustekleničene vode. Za vse ostale podatke pa vam bo na voljo
vaš vodnik.
VARNOST: Maroko je varna dežela, kljub pretežno prijaznim in poštenim ljudem pa se v
gneči mestnih ulic in turističnih krajev vedno gibljejo tudi žeparji.
Priporočamo vam, da na potovanje ne nosite dragocenosti ali drugih vrednejših predmetov,
ter ste ves čas potovanja pozorni na osebno lastnino! Agencija Oskar ne odgovarja za
morebitno krajo ali izgubo.
OBLEKA: Maroko je muslimanska dežela. Manjša prilagoditev gostujoči deželi se nam
povrne v bolj prijetnih stikih z domačini. Predlagamo, da vaša garderoba vključuje obleko, ki
zakriva ramena, dekolte in kolena (dolgi kratki rokavi, »capri« polkratke hlače, zračna krila…).
Priporočamo oblačenje po plasteh (čebulno oblačenje). Potovanje se giblje od obalnega dela
v notranjost Visokega Atlasa, zato moramo biti pripravljeni na temperaturne spremembe.
Priporočamo, da imate pri sebi vedno nekaj tople obleke za morebitne hladnejše dni.
Dobro se pripravite za zaščito pred soncem (glava, vrat).
V kolikor potujete v zimskih mesecih, vzemite s seboj topla oblačila, flis, šal in kapo ter
vetrovko. Čevlji naj bodo nepremočljivi. Smučarsko spodnje perilo pride prav v mrzlih nočeh.
Čeprav ni poudarek na hoji in veliki fizični aktivnosti, sta čvrst korak in stabilna hoja osnova
dobrega počutja. Kot osnovno obutev predlagamo športne copate, primerne tudi za daljše
sprehode, lahko pa imate tudi lahke pohodne ali navadne čevlje. Če potujete v poletnih
mesecih vam svetujemo odprte čevlje (močnejše sandale z dobrim podplatom).
SPALNA VREČA/ RJUHA: V kolikor imate v programu vključeno kampiranje v puščavi ali
spanje v preprostem penzionu, so vam tam na voljo odeje. Če ste bolj občutljivi na čistočo
vam priporočamo svojo rjuho ali spalno vrečo. Če nimate ustrezne spalne vreče, jo lahko
najamete pri nas.
LOKALNA VALUTA: Maroški Dirham; 1 Dirham (= 100 santimatov)

KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: S kreditnimi karticami lahko plačujete v večjih
trgovinah. Denar lahko dvignete tudi na bankomatih z različnimi provizijami (VISA,
MASTERCARD, nekje MAESTRO). Včasih dvigovanje na bankomatih in plačilo s kreditno
kartico ne deluje, zato vam priporočamo dovolj gotovine v EUR za vsak slučaj.
PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 25 do 30 EUR na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Maroka v Slovenijo je 00 386
+ območna št. (brez 0) + klicana številka.
Klicna številka iz Slovenije v Maroko je 00 212 + območna št. (brez 0) + klicana številka.
Pokritje vašega mobilnega omrežja preverite pri vašem operaterju. Telefoni in internet so na
voljo v večjih krajih, mobilni telefoni delujejo skoraj povsod.
ELEKTRIČNA NAPETOST: 220 V, uporabljajo enake vtičnice kot pri nas.

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 446 550 km2
Prebivalstvo: cca. 32 milijonov
Glavno mesto: Rabat
Jezik: arabski in tamazight – berberski jezik (uradna jezika) + še nekaj berberskih jezikov in
francoščina
Vera: islam 99%, krščanstvo 1%, prbl. 6000 judov
Ureditev: zvezna monarhija, 15 regij, vodja države: kralj Mohamed VI
Lokalni čas: GMT 0
Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 20
PRIPRAVA POTOVANJA: 21.02.2019
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna

tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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