Maroška nagajivščina, 12 dni
Hoteli 3*, penzioni, taborjenje … nočitev/zajtrk, polpenzion
– kraljevi Rabat, antični Volubilis in eksotični labirint v Fezu
– zaživite v čarobnem berberskem kraljestvu palmerij, ksarjev in kasb
– doživite Marakeš s trgom Jemaa el Fna

21.04.2022 do 02.05.2022
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Uvodne takte doživljamo v ogledih in spoznavanju dežele. Najprej so tu moderna
prestolnica Rabat, pa nekdanji pestolnici Meknes in Fez, v slednji zaživimo v labirintu
starega mesta – nepozabno doživetje! Tu je še antični Volubilis in romarski Moulay Idriss …
Vse je tako, kot smo vajeni, bolj turistično, udobno. Vpeljevanje je za nami.
V osrednjem delu potovanja pa vstopimo v maroško pravljico berberskega
življenja in veličastne narave. Najprej je tu Srednji Atlas in cedrov gozd, potem se začne
prava zgodba; romantična nočitev v palmeriji kanjona Ziz, doživljanje in nočitev na puščavski
sipini Erg Chebbi, doživeto in enkratno raziskovanje kanjona Dades in spanje v odmaknjeni
berberski vasici Bou Tahrar! Potovalno letenje, odklop v drugačnosti, preprosto življenje v
naravni veličastnosti.
Zadnji večer se začne vzdušje počasi umirjati v romantični filmski vasici Ait ben
Haddou. Potem se preko prelaza Tizi n'Tichka vrnemo na osrednjo maroško planoto v
živahni in neverjetni Marakeš, mešanico zgodovine in sedanjosti, tujcev in hribovskih
berberskih plemen, mesta in vasi … Izgubimo se v živosti vonjev, hrupa in živžava.
Potovanje je pripravljeno na solidnem nivoju namestitve. Vključene so tudi nočitve
v šotorih in preprostih penzionih. Sopotnik potrebuje spalno vrečo!
1. dan LJUBLJANA – CASABLANCA – RABAT. . Zbor v Ljubljani in vožnja do okoliškega
letališča. Polet do Casablance. Vožnja do Rabata in nočitev. (letalo, H)
2. dan RABAT – MEKNES - VOLUBILIS – MOULAY IDRISS – FEZ. . Zajtrk. V moderni
maroški prestolnici si ogledamo simbole maroške državnosti (mavzolej kralja Mohameda V.,
Hasanov stolp in kompleks s kraljevo rezidenco) ter uživamo v modro-beli kombinaciji
nekdanjega gusarskega gnezda Bou Regreg. Preko maroške Mezete potujemo do Meknesa,
tretjega največjega kraljevega mesta sredi rodovitnih planot ob vznožju Srednjega Atlasa.
Ogled znamenitih mestnih vrat Bab al Mansur in si privoščimo prost čas za prvi »tajjine«.
Nedaleč od Meknesa obiščemo še Volubilis, mogočne ostanke enega najbolj odročnih

rimskih oporišč, ki je poznan po odlično ohranjenih mozaikih v hišah nekdanjih velikašev.
Nato se odpravimo do najsvetejšega maroškega mesta Moulay Idrissa, kjer uživamo v
raziskovanju vasice in njenem svojevrstnem vzdušju. Vožnja do Feza. Namestitev in nočitev.
(H, Z)
3. dan FEZ – IFRANE – MIDELT. . Zajtrk. Raziskovanje čarobnega labirinta starega Feza je
vstop v čas iz 1001 noči. Vživimo se v čase napetih romanov ter zaživimo v vzhodnjaškem
vzdušju tržnic in srednjeveškega življenja. Najprej se odpeljemo do bližnjega hriba, kjer z
razgledne točke uzremo staro medino (od 1976 del Unescove svetovne kulturne dediščine).
Skupaj vstopimo v ta neverjetni labirint ozkih uličic. Ogledamo si obdelavo in barvanje usnja
ter izdelavo keramike in mozaikov, eno izmed najstarejših univerz na svetu z mošejo
Kairaouine, trg Nejjarine s fontano, ostanke melaha (židovske četrti), čudovito staro
medreso, nekaj izmed več kot 9.000 srednjeveških trgov in uličic. Popoldne se že peljemo po
razgibani pokrajini Srednjega Atlasa. Nedaleč stran se nahaja zimsko-športno središče
Ifrane, katerega alpska arhitektura je popolni tujek v maroški pokrajini. Pot nas vodi mimo
nomadskih šotorov in z malo sreče ujamemo pogled pastirja, ki dneve preživlja s svojo
čredo. Čutila v nosu zapolnijo vonjave cedrovih gozdov in morda ugledamo prave berberske
opice. Po ovinkastem vzponu proti prelazu se nastanimo pod senco najvišjih gora. Pozen
prihod in nočitev. (H, Z)
4. dan MIDELT – ERG CHEBBI/MERZOUGA. . Zajtrk. Danes spoznamo, kaj pomeni
“druga stran Atlasa”. Ob zavitem vadiju Ziz se spustimo v pokrajino Tafilalt. Pokrajina preide
iz gorske v izrazito puščavsko. Spreminja se tudi arhitektura, ljudje in dežela kažejo povsem
nov obraz. Pomudimo se ob razgledu na prve palmerije, ksarje in kasbe. Mimo turkizno
modrega akumulacijskega jezera in legionarskega tunela pridemo do Erfouda, kjer nas
premamijo fosili; govorijo nam zgodbo o morju, ki je nekoč prekrivalo deželo. Obiščemo
črnske vasi, kjer se spoznamo z zapuščino sužnjev, ki so prišli sem preko Sahare s
karavansko trgovino. Iz Merzouge se s kamelami podamo do našega puščavskega tabora.
Sončni zahod tako doživimo v Erg Chebbiju, edinem pravem saharskem ergu v Maroku.
Puščavska večerja z berberi. Prenočimo v berberskih šotorih, kjer bo poskrbljeno za podlogo
in pokrivalo. Najlepše pa je seveda pod zvezdnim pregrinjalom. (O, ZV)
5. dan ERG CHEBBI/MERZOUGA – TODRA – DADES. . Zgodaj zjutraj smo že na vrhu
katere izmed sipin, saj bi bilo škoda zamuditi vzhajanje sonca tam nekje izza Alžirije Po
zajtrku se s kamelami odpravimo nazaj proti Merzougi. Nato se podamo na pot proti hribom.
Na poti se ustavimo pri podzemnih kanalih in spoznamo kako so sušna območja pridobivala
dragoceno vodo. Vožnja do romantičnega okolja Todre. Tu se soočimo z lastno majhnostjo,
ko stojimo sredi kanjona, ki ga objemajo mogočne pečine. Popoldan se sprehodimo skozi
puščavske vrtove in začutimo kontrast rodovitne doline v objemu skalne goličave. Slikoviti
pogledi se počasi stopnjujejo, ko po cesti tisočerih kasb “sopihamo” v dramatično okolje
kanjona Dades. Namestitev. Večerja. (P*, ZV)
6. dan DADES – BOU TAHRAR. . Zajtrk. Dopoldne raziščemo veličastno dolino Dadesa

med divjimi gorami in vijugajočo reko, po tradicionalnih vasicah in globokih kanjonih.
Doživimo tudi dramatično sotesko, nato pa se po barviti pokrajini dvigujemo visoko v hribe.
Na poti je kar nekaj panoramskih postankov, sprehodov in stikov z domačini. Okolica je
veličastna – najboljši fotosafari na poti!? Pozno popoldne pridemo v odmaknjeno vasico Bou
Tahrar, kjer se namestimo v preprostem penzionu. Domačinski večerji sledi sproščen večer.
(P*, ZV, kombi)
7. dan BOU TAHRAR – AIT BEN HADDOU. . Zajtrk. Sledi nepozaben sprehod s prelepimi
razgledi na okolico. Po želji se sprehodu lahko tudi izognete. Poklepetamo z Berberi, ki
odmaknjeni od vsega sveta tu živijo tradicionalno življenje. Popoldan se vrnemo nazaj v
dolino in pot nadaljujemo v filmski Ait Ben Haddou, kjer so snemali številne filme, med
drugim Gladiatorja ter Jezusa iz Nazareta. Povzpnemo se do najpomembnejše stavbe –
agadirja, kjer so shranjevali živež. Namestitev v hotelu. Zadnji večer v naravi na južni strani
Atlasa. Nočitev. (H, Z)
8. dan AIT BEN HADDOU – MARAKEŠ. . Zajtrk. Zgodaj zavijugamo preko Visokega Atlasa in prečkamo slavni prelaz Tizi n’Tichka. Vstopimo v kraljevo mesto Marakeš, južni biser
Maroka. Obiščemo mestno središče okoli znamenitega trga Jemaa el Fna. Le ta je spodbudil
UNESCO, da se je porodila ideja o mojstrovinah ustne in nesnovne dediščine človeštva in
kot tak je bil tudi prvi zaščiten. Že od nekdaj namreč trg vsak večer preplavi kaotičen vrvež.
Ob pripovedovalcih zgodb, krotilcih kač in opic, glasbenikih in plesalcih, pulilcih zob in
vedeževalkah nam zagotovo ne bo dolgčas! Za lastno preseganje predlagamo polžjo juhico
za lahko noč. Nočitev. (H, Z)
9. dan MARAKEŠ. . Zajtrk. V “rdečem” mestu in prestolnici maroškega juga si ogledamo
arhitekturno mojstrovino – minaret Koutoubia iz konca 12. stoletja. V Sadijskih grobnicah
vidimo, kje je pokopan Ahmed al-Dahabi, zlati sultan maroške dinastije. V palači Bahia si
nam ne bo težko predstavljati preteklo življenje na veliki nogi. Pri zeliščarjih spoznamo
kraljestvo začimb, čajev in dišav. Tu resnično velja, da se za vsako bolezen rož’ca najde!
Prosto popoldne je zadnja priložnost za eksotične nakupe in prepuščanje vrvežu na ozkih
uličicah ter vzdušju živahnih in barvitih soukov. Nočitev. (H, Z)
10. dan MARAKEŠ – ESSAOUIRA – MARAKEŠ. . Zajtrk. Še en prost dan za raziskovanje
mesta se več kot prileže. Če želite, se lahko odpravite na izlet (za doplačilo) v obalno mesto
Essaouiro. Pot nas vodi čez pokrajino, posejano z arganovimi drevesi in le-ta so živi fosili –
zadnja še živeča drevesa iz terciarne dobe. V berberski ženski zadrugi se spoznamo s
predelavo endemičnega oreščka, iz katerega ročno pridobivajo zdravilno olje in množico
drugih izdelkov. Modri Atlantik nas pričaka s penečimi valovi, ki se razbijajo v skalah
mogočnega obzidja, ter nebom, polnim galebov, ki krožijo nad bližnjimi Škrlatnimi otoki.
Mesto glasbe je obiskal tudi Jimi Hendrix, Orson Welles pa je tu posnel svojega Othella.
Popoldanska vožnja nazaj v Marakeš, pozen prihod. Nočitev. (H, Z)
11. dan MARAKEŠ – CASABLANCA - BLIŽNJE LETALIŠČE. . Zajtrk. Vožnja na letališče

v Casablanci in polet proti bližnjemu letališču. (Z, letalo)
12. dan BLIŽNJE LETALIŠČE - LJUBLJANA . Nočni pristanek na bližnjem letališču in
vožnja do Ljubljane. (letalo)
Glede na optimalne letalske povezave se lahko spremeni razpored ogledov.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1098 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. AS TUJINA PLUS, osnovno, do 15 dni
Zdr. zav. Coris, do 15 dni, posamično *
Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja

Aktualna cena
1098 EUR

45,00 EUR
95,00 EUR

160,00 EUR
50,00 EUR
4,56 %
20,25 EUR
19,00 EUR

15,00 %
10,00 %
3,50 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje: letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine (192 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane,
če to ni letališče Ljubljana, nočitve in prehrano glede na spodnji opis, vse prevoze s
klimatiziranim avtobusom, vse oglede z vstopninami, izlet s kamelami v puščavo Erg Chebbi,
slovensko vodenje in lokalne vodnike, stroške priprave in organizacijo potovanja. Možni so
poleti z nizkocenovnim prevoznikom brez prehrane in pijače na letalu.
Nočitve in prehrana: 7 nočitev z zajtrkom v solidnih hotelih 3* lokalne kategorije (Rabat,
Fez, Midelt, Ait Ben Haddou, Marakeš), 1 nočitev s polpenzionom v solidnem penzionu v
Dadesu, 1 nočitev s polpenzionom v preprostem penzionu v vasici Bou Regreg, 1 nočitev v
organiziranem kampu na sipinah Erg Chebbi z večerjo in zajtrkom.
Doplačila po želji (na osebo): – izlet v Essaouiro 40 EUR (pri udeležbi najmanj 8 oseb –
plačilo na kraju samem).

VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo, rabimo pa vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca
potovanja. ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 20
PRIPRAVA POTOVANJA: 01.12.2021
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

