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Wprowadzenie

Perïa poïudnia
W chwili, gdy podróĝnik postawi swojÈ stopÚ za bramami Marrakeszu –
oszoïomi go bogactwo kolorów – ochra na ceglanych murach, sklepienia
barwione fuksjÈ, a w tle bukiety pióropuszy palmowych i eksplozja bujnej
zieleni. Wspaniaïa architektura na tle oĂnieĝonych szczytów Gór Atlasu
Wysokiego, a powyĝej olĂniewajÈcy bïÚkit nieba ujawniajÈcy prawdziwÈ naturÚ
tego miasta – luksusowÈ, skÈpanÈ w sïoñcu oazÚ, pachnÈcÈ jaĂminem i kwiatami pomarañczy zdobiÈcymi jej ogrody.
PomiÚdzy ceglanymi Ăcianami, w cieniu przeplatanym smugami sïoñca,
tïoczne ulice medyny tÚtniÈ ĝyciem. Gwar ulicy, rozmowy, gïosy, jaskrawe
kolory, w powietrzu unosi siÚ uwodzicielski zapach drewna sandaïowego
i niezliczonych iloĂci przypraw. DěwiÚki, kolory i zapachy tworzÈ niezwykïÈ
kompozycjÚ – prawdziwÈ symfoniÚ dla zmysïów.
Brama Bab Agnaou to wrota
do gïównych païaców
Marrakeszu

Marrakesz to nie tylko miasto legend, ale i stolica kulturalna – daje natchnienie artystom, projektantom mody oraz inspiruje twórców wydarzeñ. Marrakesz kusi galeriami sztuki, festiwalami i wystawami, luksusowymi païacami
a bogatym ĝyciem nocnym przyciÈga równieĝ znane osobistoĂci. Marrakesz
jest turystycznÈ stolicÈ od ponad stu lat, sprytnie ïÈczÈc skarby dawnego
dziedzictwa z wibrujÈcÈ energiÈ wspóïczesnej kultury.
Marrakesz zapewnia niezwykïe doznania. Za kaĝdym razem, kiedy tu powrócicie, czekajÈ na Was nowe odkrycia – zresztÈ wielu wracaïo a Marrakesz
staï siÚ ich domem.
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Miasto z ponad 1000-letniÈ historiÈ
Marrakesz doĂwiadczyï panowania
przeszïo piÚciu dynastii, które odcisnÚïy niezatarte piÚtno na historii
miasta. Zaïoĝony w 1062 roku przez
berberyjskÈ dynastiÚ Almorawidów,
która wprowadziïa za mury miejskie
rewolucyjne jak na tamte czasy rozwiÈzanie – do miasta doprowadzono
wodÚ ěródlanÈ. Stworzono specjalny
system odwiertów (studni) i poprowadzono rozbudowanÈ sieÊ rur. Tym
samym Almorawidom zawdziÚczamy
powstanie Palmeraie – niezwykïego
gaju palmowego oraz sadów i ogrodów, a takĝe caïÈ masÚ udogodnieñ,
które doprowadziïy do rozwoju miasta i osiÈgniÚcia hegemonii w regionie. Pod rzÈdami tej Ăwiatïej dynastii
Marrakesz staï siÚ stolicÈ rzÈdzonego
przez nich Królestwa.

Marrakesz – Ăwiadek
przeszïo tysiÈca lat
historii

W XII wieku inne plemiÚ berberyjskie – Almohadzi – przejÚïo wïadanie nad miastem. Za ich panowania
udoskonalono system nawadniajÈcy,
rozbudowano mury miejskie, powstaï
pierwszy publiczny szpital miejski
(zarzÈdzany przez sïynnego ğlozofa,
mÚdrca i naukowca Averroesa, znanego teĝ pod imieniem Ibn Ruszd).
Na tle najsïawniejszych zabytków,

które im zawdziÚczamy wyróĝnia
siÚ imponujÈcy Meczet Kutubijja
(Koutoubia).
Po tym wspaniaïym okresie rozwoju miasta, w 1269 roku poïudnie
Maroko podbiïa dynastia Marynidów,
która odwróciïa siÚ od Marrakeszu
i stolicÈ ustanowiïa miasto Fez.
Gdy w 1554 Saadyci z regionu Sousse
przejÚli wïadzÚ, Marrakesz odzyskaï
utraconÈ wczeĂniej pozycjÚ jako stolica Maroko. RozpoczÚïa siÚ nowa
era. Szczyt ĂwietnoĂci przypadï, gdy
rzÈdy objÈï suïtan Ahmad I al-Mansur, znany takĝe jako El Dehbi, czyli
„Zïoty”. Przydomek ten zostaï mu
nadany po tym, gdy podbiï i posiadï
zïoto z kopalni Sudanu. Suïtan nakazaï wybudowaÊ wspaniaïy i luksusowy
païac El Badi bÚdÈcy replikÈ Alhambry. Za jego panowania miasto wzbogaciïo siÚ o niezliczonÈ iloĂÊ wspaniaïych meczetów, fontann oraz medres
(teologicznych szkóï muzuïmañskich,
gdzie m.in. nauczano Koranu, prawa
oraz jÚzyka arabskiego). El Dehbi
wybudowaï niezwykïÈ nekropoliÚ –
Grobowce Saadytów, gdzie pochowano
czoïowych wïadców z jego dynastii.

Païac Bahia
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Grobowce Saadytów to spektakularna królewska nekropolia, gdzie pochowano wybitnych wïadców tej dynastii

W XIX wieku, pod panowaniem
dynastii Alawitów, suïtan Mulaj
Sulejman przebudowaï meczet Alego
ibn Jusufa zaïoĝyï ogrody Menara,
zaĂ Sulajman Hassan i jego syn
Sulejman Abdelaziz przebudowali
wystawny païac Bahia Dar Si-Said.
Wkrótce w 1913 roku na obrzeĝach
Marrakeszu powstaïo nowe miasto
Gueliz, a w 1923 wybudowano legendarny païac Mamounia. Marrakesz
zaczÈï przyciÈgaÊ do siebie artystów,
pisarzy i ĂmietankÚ towarzyskÈ Ăwiatowej arystokracji. W 1931 roku
znany malarz Jaques Majorelle zaïo-
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ĝyï tam swoje sïynne ogrody. Bywalcem w Marrakeszu byï takĝe Winston Churchill, który po raz pierwszy
przyjechaï do miasta w 1935 roku,
by uczestniczyÊ w wakacyjnych warsztatach malarskich i wielokrotnie tu
powracaï. PodkreĂlaï niezwykïÈ relacjÚ z tym miejscem piszÈc w swoich
pamiÚtnikach o „moim ukochanym
Marrakeszu”. Wielu innych znanych
i cenionych ludzi ulegïo magii Marrakeszu i wychwalajÈc jego sïawÚ po
Ăwiecie, przyczyniïo siÚ do ugruntowania renomy tego zaczarowanego
miejsca.
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Czego nie wolno przegapiÊ

WiÚkszoĂÊ zabytków Marrakeszu,
które koniecznie trzeba zobaczyÊ
znajduje siÚ w obrÚbie murów starego miasta – meczet Kutubijja, plac
Dĝamaa al-Fina (Jamaa el Fna) czy
ogrody Menara. To prawdziwe symbole Marrakeszu.

Meczet Kutubijja
– duchowa latarnia
morska Marrakeszu

Almohadzi rozpoczÚli budowÚ
meczetu Kutubijja w 1150 r i trzeba
byïo 40 lat, by go skoñczyÊ. Z uwagi
na prostotÚ stylu, wyrağnowanÈ
sztukÚ zdobniczÈ i doskonale wywaĝone proporcje uchodzi on za jeden
z najwspanialszych zabytków Maghrebu. Jego projekt posïuĝyï jako wzór
dla dwóch siostrzanych budowli –
meczetu Giralda w Sewilli oraz
minaretu meczetu (Wieĝy Hassana)
w Rabacie. Wysoki na 77 m minaret
jest widoczny w promieniu 25 km,
wieczorami piÚknie podĂwietlony
nazywany jest duchowÈ latarniÈ morskÈ miasta.
Plac Dĝamaa al-Fina to tÚtniÈce
ĝyciem centrum miasta, wpisane
przez UNESCO na listÚ Ăwiatowego dziedzictwa. ZawdziÚcza swojÈ
sïawÚ nie tylko rozmiarom, ale przede
wszystkim panujÈcej na nim krzÈtaninie i niezwykïej, niemal magicznej atmosferze. WstÚp na niego majÈ
tylko piesi. To niesamowita karuzela
ludzi i widoków. Lokalne restauracyjki
i stragany serwujÈ nieskoñczonÈ gamÚ
jedzenia i napojów. Jednak Dĝamaa
al-Fina tak naprawdÚ oĝywa wieczorem, gdy mieszkañcy i turyĂci tïoczÈ
siÚ w kafejkach na tarasach okalajÈ-
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cych plac. Oprócz kulinarnych atrakcji znajdziemy tam bajarzy (których
opowieĂci warto posïuchaÊ), wróĝbitów (z którymi moĝna skonsultowaÊ
siÚ co do czekajÈcej nas przyszïoĂci),
akrobatów (którzy wprawiÈ Was
w zdumienie) i oczywiĂcie tancerzy
Gnawa (Gnaoua), skaczÈcych tu
i tam w rytm hipnotyzujÈcych děwiÚków stalowych kastanietów.
JeĂli jednak znuĝeni zgieïkiem szukacie spokoju i ciszy, idealnym miejscem na odpoczynek bÚdÈ ogrody
Menara. W XIV wieku Almohadzi
wybudowali zgrabny letni pawilon. LĂni on w blasku bijÈcym od
jeziora, które otacza rozlegïy ogród,
poroĂniÚty drzewami oliwnymi.
Gdy tylko zapadnie zmrok, païac
zamienia siÚ w baĂniowÈ krainÚ promieniejÈcÈ odcieniami zïota. Jezioro
sïuĝy jako ěródïo wody dla drzewek
oliwnych, a hydrauliczny system
irygacyjny, który liczy juĝ 700 lat,
ciÈgnie wodÚ z gór i transportuje jÈ
przez trzydziestokilometrowy system
rur nawadniajÈcych.
Medresa (przyp tï. teologiczna szkoïa
muzuïmañska) Alego ibn Jusufa
zostaïa zbudowana za panowania
dynastii Saadytów i bezdyskusyjnie
jest prawdziwym klejnotem architektury Maroka. Ta wspaniaïa
szkoïa koraniczna jest kompozycjÈ
z marmuru, koronkowych stiuków, mozaik i rzeěbionego drewna
cedrowego. PrzyciÈgaïa studentów
z caïego muzuïmañskiego Ăwiata.
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Ogrody Menara – dla tych, którzy sÈ spragnieni spokoju, ciszy i medytacji

Medresa Alego ibn Jusufa

Naprzeciwko znajduje siÚ meczet
Koubba Ba’adiyn, zbudowany
w 1064 roku. To wszystko, co
zostaïo z dziedzictwa ery Almorawidów i ich architektury. Nieopodal
poïoĝony jest païac M’Nebhi, przepiÚknie odrestaurowany. MieĂci siÚ
w nim Muzeum Marakeszu – ekspozycja obejmuje kolekcjÚ wspóïczesnej sztuki marokañskiej oraz
marokañskiego dziedzictwa kulturowego. Usytuowane obok Bab
Agnaou Grobowce Saadytów byïy
(od XIV do XVI wieku) niezwykïÈ,
królewskÈ nekropoliÈ. Bogato zdobione kolumnami z wïoskich marmurów, sÈ wykoñczone ğnezyjnie
rzeěbionymi w drewnie cedrowymi
kopuïami. Nieopodal odnajdziemy

imponujÈce ruiny païacu El Badi,
kiedyĂ uznawanego za cud Ăwiata
muzuïmañskiego i ěródïo reĠeksji
nad minionÈ chwaïÈ. Obecnie wznoszÈ siÚ tu tylko wysokie mury, bÚdÈce
miejscem gniazdowania marokañskich bocianów. Dosïownie o krok od
païacu Bahia i jego ogrodów znajduje
siÚ Muzeum Sztuki Marokañskiej
Dar Si Said, w którym zgromadzono
bogatÈ kolekcjÚ sztuki uĝytkowej
z Marrakeszu oraz otaczajÈcych go
regionów berberyjskich. ParÚ kroków
dalej ulokowane jest muzeum Dar
Tiskiwin. KiedyĂ byïo domem holenderskiego kolekcjonera Berta Flinta.
Muzalne eksponaty Dar Tiskiwin sÈ
doskonaïym uzupeïnieniem ekspozycji Dar Si Said.

Muzeum Dar Si-Said
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Pierwsze spojrzenie na miasto i jego okolice

Teatr w Marrakeszu

Wspóïczesny Marrakesz to jakby dwa
miasta obok siebie. Jedno – stare miasto otoczone historycznymi murami
i drugie – nowe miasto z dzielnicami
Gueliz i I’Hivernage, przedzielone
AlejÈ Mohammeda VI. Marrakesz
rozciÈga siÚ na znacznej powierzchni
i idealnie zwiedza siÚ go np. pieszo,
motocyklem albo barouche – bryczkÈ
zaprzÚgniÚtÈ w konia – tradycyjnym
marokañskim Ărodkiem transportu.

W Marrakeszu, zarówno w starym
jak i nowym mieĂcie, czuÊ powiew
Ăwieĝego wiatru. Znajdziemy tu
niezliczonÈ iloĂÊ ogrodów i zielonych przestrzeni. Ogród Majorelle,
park Arsat Moulay Abdessalam,
ogrody païacu Baahia, Menara i sady
Agdal – kaĝdy wyjÈtkowo piÚkny na
swój sposób, to raj w którym odnajdziemy spokój i relaks.

Païac Kongresowy – do dyspozycji mamy aĝ 17 sal konferencyjnych o róĝnych wielkoĂciach,
co umoĝliwia dostosowanie jego funkcjonalnoĂci do wielu okazji
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Marrakesz to oaza u podnóĝy oĂnieĝonych szczytów gór Atlas

Wycieczka tradycyjnÈ bryczkÈ zaprzÚgniÚtÈ w konia po gaju palmowym
to niebywaïa atrakcja. Palmeraie zajmuje powierzchniÚ przeszïo 14 000
hektarów, porasta go ponad 100 000
drzew. Nawadniany jest przez khettaras – niezwykle pomysïowy system
podziemnych rur, który pompuje
wody gruntowe.
Ceglane mury starego miasta majÈ
dïugoĂÊ 19 km, gdzieniegdzie przecina
je ozdobna brama (po arabsku Bab).

Marrakech-PL.indd 11

Objechanie bryczkÈ dookoïa wszystkich bram, to przeszïo dwugodzinna
wycieczka, pod warunkiem ĝe po
drodze nie bÚdziecie siÚ na dïugo
zatrzymywaÊ! WycieczkÚ najlepiej
zaplanowaÊ na póěne popoïudnie, gdy
zachodzÈce sïoñce daje najpiÚkniejsze
widoki. Bramy miasta peïniïy dawniej rolÚ posterunków. Sprawdzano
kto wjeĝdĝa i kto opuszcza miasto.
Niektóre z nich jak na przykïad Bab el
Debbagh czy Bab Agnaou zachowaïy
siÚ niemal niezmienionym stanie.
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Sztuka i rÚkodzieïo – targi, bazary – czyli souki

Marokañskie
rÚkodzieïo inspirowaïo
najsïynniejszych
projektantów ze Ăwiata
mody.

Marrakech-PL.indd 12

JeĂli chcecie posmakowaÊ bogactwa
marokañskiego rzemiosïa, podejrzeÊ
przy pracy najlepszych rzemieĂlników w Marrakeszu i podziwiaÊ ich
zrÚcznoĂÊ, musicie wybraÊ siÚ na spacer na suk (targ) w medynie miasta.
W Maroko jest wiele targów znanych
i cenionych za róĝnorodnoĂÊ towarów
i niezwykïÈ, energetycznÈ atmosferÚ.
Suki podzielone sÈ tematycznie – Souk
Cherratine sïynie z doskonaïych wyrobów skórzanych, Zrabi z dywanów,
Fekharine z ceramiki, Sebbaghine
z farbiarzy, Seffarine z wyrobów miedzianych itd. Sïowem „mâalem” okreĂlany jest najstarszy z cechu mistrz,
który jest powiernikiem starodawnej
wiedzy. Zna on wszelkie tajniki danego
rodzaju rzemiosïa.
W dzisiejszych czasach postÚp wkrada
siÚ takĝe i do tradycyjnego rzemiosïa
marokañskiego. Nowoczesne metody
produkcji wpïywajÈ na lepszÈ jakoĂÊ
wyrobów. Na styku tradycji i nowoczesnoĂci powstajÈ pomysïowe wariacje.
Wyroby zyskaï na jakoĂci, nie tracÈc
przy tym nic z tradycyjnego ducha.

DziÚki powiewowi ĂwieĝoĂci, pasujÈ
teĝ do wspóïczesnych gustów.
Wielu projektantów (marokañskich, ale
takĝe i Ăwiatowych) pracowicie szuka
inspiracji w tradycji i reinterpretujÈc jÈ
wplata do najnowszych trendów mody.
Marrakesz staï siÚ mekkÈ designerów
i choÊ wiÚkszoĂÊ twórców ma swoje
sklepy zlokalizowane w Guéliz w nowej
czÚĂci miasta, to jednak coraz wiÚcej ich
produktów wystawianych jest takĝe na
starodawnych uliczkach medyny. Bardziej niĝ kiedykolwiek Marrakesz jest
miastem artystów. W ciÈgu ostatnich
lat powstaïo wiele galerii sztuki. StanowiÈ one Ăwietne miejsce ekspozycji dla
malarzy, rzeěbiarzy oraz innych twórców sztuki i umoĝliwiajÈ im sprzedaĝ
dzieï. W Marrakeszu popularne staïy
siÚ takĝe kawiarnie literackie, gdzie
w spokoju moĝna poczytaÊ ksiÈĝki
o Maroko, zapoznaÊ siÚ z informacjami o najnowszych wystawach i ĝyciu
artystycznym miasta, cieszÈc siÚ przy
tym szklaneczkÈ herbaty miÚtowej albo
rozkoszujÈc siÚ sokiem wyciskanym ze
Ăwieĝych owoców.
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Marokañskie rzemiosïo kontynuuje tradycjÚ starodawnej wiedzy i stanowi wyjÈtkowy symbol ĝywej kultury

Jak powstaje srebro
berberyjskie?
Proces produkcji srebra berberyjskiego bÚdÈcego tak naprawdÚ stopem
miedzi, cynku i niklu, zostaï doprowadzony do perfekcji w 1819 roku.
Marokañscy rzemieĂlnicy znaleěli
dla niego doskonaïe zastosowanie.
Tïoczone, grawerowane, polerowane
pozawala tworzyÊ ğnezyjne szkatuïy,
talerze, ramy luster, biĝuteriÚ, misy
i inne dekoracyjne elementy. atwe
w obróbce, komponuje siÚ doskonale
takĝe z innymi materiaïami takimi
jak drewno, miedě, brokat czy ceramika (tradycyjnie uĝywanymi przez
rzemieĂlników do wyrobu przedmiotów codziennego uĝytku).

Marrakech-PL.indd 13

Zakupy w Marrakeszu
Tradycyjne targi w medynie sÈsiadujÈ z markowymi butikami na
ulicach Guéliz – nowego miasta.
Zobaczymy tu wszystkie marki
znane z Zachodu – a na witrynach
wyroby ze skóry, ubrania, biĝuteriÚ i buty. Tu wïaĂnie dostrzeĝemy
nowoczesne oblicze Czerwonego
Miasta.
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Gdy zachodzi sïoñce oĝywa plac Dĝamaa al Fina (Jemaa el Fna)
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Pïomienny Marrakesz

Park Arsat Moulay
Abdessalam – Cyberpark

Parki sÈ oazÈ
w miejskiej
przestrzeni

Park Arsat Moulay Abdessalam to
jeden z najstarszych parków w mieĂcie
(powstaï w XVIII w). Od momentu
przeprowadzenia renowacji staï
siÚ równieĝ najnowoczeĂniejszym,
dziÚki zainstalowaniu interaktywnych i multimedialnych terminali
z dostÚpem do internetu. Do dyspozycji zwiedzajÈcych sÈ najlepsze
wirtualne przewodniki, które nie
tylko oprowadzÈ po parku i mieĂcie,
ale dostarczÈ mnóstwa ciekawych
informacji o historii, gatunkach
fauny i Ġory, czy ĝyciu kulturalnym
miasta.

Païac Bahia
(Miejsce PiÚkna)
Wybudowany pod koniec XIX wieku
przez architekta El Mekki byï rezydencjÈ wezyra Ahmed Ben Moussa.
Païac to prawdziwe arcydzieïo sztuki
architektonicznej podziwiane za
niezwykle wyrağnowane zdobienia,
wspaniaïe ogrody, fontanny, zacienione drzewami dziedziñce, a takĝe
za sam projekt. Païac byï domem dla
rodziny wezyra, na którÈ przypadaïy
4 ĝony, 24 konkubin i niezliczona
iloĂÊ dzieci. Rozkïad pokojów, drzwi
i korytarzy zostaï tak zaprojektowany,
by zapewniÊ kaĝdemu rezydentowi
stosownÈ prywatnoĂÊ i nie dopro-
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wadzaÊ do niechcianych interakcji
z innymi mieszkañcami. Budowa
trwaïa 7 lat – stÈd do jÚzyka marokañskiego przeniknÚïo powiedzonko
„Païac Bahia jest wreszcie skoñczony” – moĝna je odnieĂÊ do kaĝdego przedsiÚwziÚcia, które wymagaïo sporo czasu, aby je skoñczyÊ.

Ogród Majorelle
To niezwykïe miejsce – istna symfonia Ăwiatïa i kolorów wypeïniona
egzotycznymi kwiatami i roĂlinami,
tonÈca w Ăpiewie ptaków i plusku
wody w fontannach. Ogród stworzony zostaï przez francuskiego
malarza Jaccques’a Majorelle,
który zamieszkaï w Marrakeszu
w 1922 roku. Artysta pomalowaï
Ăciany swojej willi w stylu art deco
a ogrodu intensywnÈ barwÈ ultramaryny. Osadzony w sercu miasta
w kolorze ochry – niebieski ogród
z pewnoĂciÈ wywoïaï zdumienie.
Dobór koloru nie powinien nikogo
jednak dziwiÊ – przecieĝ taki kolor
ma niebo nad Marrakeszem! Obecnie nieruchomoĂÊ jest w posiadaniu fundacji Pierre Bergé-Yves
Saint-Laurent i mieĂci siÚ tam
Muzeum Sztuki Islamu. Zïoĝono
tam równieĝ prochy tego wielkiego
kreatora mody.
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Ogród Majorelle
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Bajkowy ¥wiat

Powitanie godne gïów
koronowanych
Païace jak z królewskich snów, luksusowe hotele i eleganckie marokañskie riady (tradycyjne kamienice) – bajkowy Ăwiat Marrakeszu
wita przybysza bogatÈ ofertÈ miejsc
do zamieszkania. Odnajdziecie
w nich wszelkie moĝliwe wspóïczesne udogodnienia, bez szkody
dla tradycyjnego klimatu wnÚtrz
i kultury.
Festiwal Sztuki Ludowej

Marrakesz – miejsce zabaw
celebrytów
Miasto jest drugim domem dla wielu
moĝnych i znanych tego Ăwiata.
ArtyĂci, sportowcy, biznesmeni bardzo chÚtnie przybywajÈ do Marra-

keszu rozkoszowaÊ siÚ jego bajkowÈ
magiÈ. Przy odrobinie szczÚĂcia
moĝna, przeciskajÈc siÚ uliczkami
wpaĂÊ na np. Brada Pitta, a wielu
sklepikarzy w medynie pokaĝe Wam
fotograğe, na który prÚĝÈ siÚ dumnie obok Paula McCartney’a albo
Jeremy’iego Ironsa.

Festiwale Marrakeszu
MiÚdzynarodowy Festiwal Filmowy, Festiwal Sztuki Ludowej,
Festiwal Magii, Festiwal ¥miechu,
Caftan Soiree – Marrakesz bywa
czÚsto miejscem rozmaitych imprez.
Niezaleĝnie od pory roku, w mieĂcie nie zabraknie okazji do rozrywki. Dla kaĝdego znajdzie siÚ coĂ
ciekawego.

MiÚdzynarodowy Festiwal Filmowy w Marrakeszu
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Marrakesz w caïej okazaïoĂci
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Smakowity Marrakesz

Marrakesz i nocne ĝycie

Macie wybór. Moĝecie albo rozkoszowaÊ siÚ wykwintnÈ kuchniÈ
marokañskÈ, albo kosztowaÊ do
woli najdoskonalszych dañ kuchni
miÚdzynarodowej. Moĝecie zjeĂÊ
w wykwintnych restauracjach albo
biesiadowaÊ pod goïym niebem obok
straganów placu Dĝamaa al-Fina.
Cokolwiek wybierzecie, nie wolno
opuĂciÊ Wam Marrakeszu bez spróbowania lokalnego delikatesu –Tangia Marrakchia – którego aromat to
nie tylko zastosowanie odpowiednich
przypraw, ale przede wszystkim sposobu, w jaki gotowane jest danie.

Gdy zapada noc, Marrakesz rozpoczyna drugie ĝycie. Do swojej
dyspozycji macie Ăredniowieczne,
egzotyczne klimaty placu Dĝamaa
al-Fina albo kasyno (jeĂli wolicie elegancki wieczór) lub kabaret. Moĝe
jednak wybierzecie wypad do pubu
czy nocnego klubu? Marrakesz przyprawi Was o zawroty gïowy – tyle jest
moĝliwoĂci!
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Marrakesz w nowym Ăwietle

Dla miïoĂników golfa

Dla miïoĂników
narciarstwa – resort
Oukaimeden

Moĝecie wybieraÊ z czterech trawiastych pól golfowych, kaĝde poïoĝone
na tle gór Atlas. Pole Marrakech Royal
Golf Club (27 doïków) jest najstarszym. Wybudowane w 1923 roku
goĂciïo niezliczonÈ iloĂÊ znakomitych graczy, m.in. króla Hassana II,
Winstona Churchilla, Lloyda Georga
czy prezydenta Eisenhowera. Pole Palmeraie Golf Club (27 doïków) doceniÈ gracze lubiÈcy wyzwania, a to
dziÚki zróĝnicowanemu uksztaïtowaniu terenu i lokalizacji doïków. Pole
Amelkis Golf (36 doïków) jest bardzo
popularnym, widowiskowo poïoĝonym
miejscem, podczas gdy Samanah Golf
Club (18 doïków) oferuje moĝliwoĂÊ
pogrania w prawdziwie pustynnym
Ărodowisku – pokryte jest piaskiem,
poroĂniÚte malowniczo kaktusami,
palmami i drzewami oliwnymi.

Sporty zimowe
Od ĂwiÈt Boĝego Narodzenia aĝ do
Wielkiej Nocy moĝna szaleÊ na sto-
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kach resortu narciarskiego Oukaimeden, poïoĝonego tylko 75 km od
Marrakeszu. Miasto speïnia wszelkie
miÚdzynarodowe standardy, jak na
Ăwiatowy kurort narciarski przystaïo.
Jeědzi siÚ na wysokoĂci pomiÚdzy
2500 m a 3200 m npm, na póïnocnych stokach. Czy jest drugie takie
miejsce na Ziemi? Caïy dzieñ moĝna
spÚdziÊ rozkoszujÈc siÚ jazdÈ na stoku,
by wieczorem przenieĂÊ siÚ do bajkowego Marrakeszu i odkrywaÊ jego
nocny urok i rozrywki.

Relaks w Marrakeszu
By mieÊ pewnoĂÊ, ĝe goĂcie bÚdÈ
w doskonaïej formie, wszystkie wiÚksze
hotele w mieĂcie, a takĝe kluby ğtness, studia urody, salony piÚknoĂci
gwarantujÈ wysokÈ jakoĂÊ usïug i sÈ
nowoczeĂnie wyposaĝone. W ofercie
znajdziecie wszelkie moĝliwe zabiegi
relaksujÈce i upiÚkszajÈce (hammam,
sauna, jacuzzi, SPA, masaĝe i wiele
wiele innych).
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Niezwykïa gra – z górami Atlas w tle

Wodne atrakcje
w Marrakeszu
SpoĂród niezliczonej iloĂci basenów
najbardziej wyróĝnia siÚ oczywiĂcie
Aquapark, który warto odwiedziÊ
choÊby tylko dla niesamowitych
torów wodno – saneczkowych,
basenu ze sztucznÈ fala, dwóch pïytkich basenów dla naszych milusiñskich i przeszïo póïkilometrowego
brzegu poroĂniÚtego piÚknymi drzewami oliwnymi. JeĂli mimo tego
pragniecie czegoĂ mniej standardowego, pojeděcie 10 km dalej drogÈ
do Ouriki i tam odnajdziecie 80
metrów sïonecznej plaĝy z wygodnymi leĝakami i ïóĝkami z Bali. Na
miejscu dodatkowo moĝna skorzystaÊ z oferty restauracji sïynÈcej
z doskonaïej obsïugi i miïej rozrywki – prawdziwy raj na ziemi.
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Marrakesz z lotu ptaka
JeĂli chcecie w peïni doceniÊ piÚkno
Marrakeszu, powinniĂcie wybraÊ siÚ
w podróĝ w przestworza. W podniebnej ciszy, przerywanej tylko od
czasu do czasu oddechem pïomienia
podgrzewajÈcego powietrze w balonie, moĝecie wznieĂÊ siÚ nad królewskie miasto i niesieni podmuchami
wiatru podziwiaÊ z góry kontrasty pomiÚdzy murami w kolorze
ochry i krajobrazem, który je otacza. Mozaika berberyjskich wiosek,
szczytów gór pokrytych Ăniegiem
i bezkresnej pustyni – z pewnoĂciÈ
taki widok przyprawi Was o zawrót
gïowy. Niezapomniane przeĝycie.
JeĂli marzy siÚ Wam coĂ bardziej
nowoczesnego niĝ lot balonem, bez
problemu moĝna wynajÈÊ helikopter
lub maïy samolot.
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Poza miastem – jeziora, góry i wodospady

Nad brzegiem jeziora
Lalla Takerkoust
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Jezioro Lalla Takerkoust

Dolina Ourika

Wycieczka nad jezioro Lalla Takerkoust (poïoĝone zaledwie 40 km od
Marrakeszu) to odĂwieĝajÈcy wypad
za miasto. KrainÚ otaczajÈcÈ Marrakesz moĝna zwiedzaÊ zarówno
pieszo jak i na quadach albo po prostu samochodem. Warto po drodze
zatrzymaÊ siÚ w jednej z gospód,
by delektowaÊ siÚ lokalnÈ kuchniÈ
i fantastycznym widokiem. 20 km
dalej znajduje siÚ berberyjska wioska
Amizmiz, piÚknie poïoĝona, która
sïynie z piÚknych wyrobów ceramicznych oraz z wtorkowego targu
(arab. souk – targ).

30 km na poïudnie od Marrakeszu,
pomiÚdzy pierwszymi wzgórzami
Atlasu Wysokiego, znajduje siÚ
dolina Ourika. Zbudowane z cegïy
miasteczka przyczepione do zbocza
gór kÈpiÈ siÚ w bogatej zieleni roĂlinnoĂci. Na farmie „Jardin du Safran”
w wiosce Tnine-Ourika turyĂci
mogÈ zwiedziÊ, obejrzeÊ jak roĂnie
i pozyskuje siÚ szafran. Nieco dalej
na farmie „Bio-aromatic Gardens”
hoduje siÚ 45 róĝnych rodzajów zióï
i przypraw, które moĝna skosztowaÊ
i do woli wÈchaÊ. Tarasowo poïoĝny
ogród Timalizene serwuje odwiedzajÈcym berberyjskÈ specjalnoĂÊ –
herbatÚ aromatyzowanÈ lokalnymi
zioïami. Droga zatrzymuje siÚ na
koñcu doliny w Setti-Fatma. Ci,
którym maïo jest wraĝeñ mogÈ kontynuowaÊ zwiedzanie, ale juĝ pieszo.
JeĂli wytrwale podÈĝÈ tÈ drogÈ, spotka ich nie lada gratka – odkryjÈ
siedem wodospadów.
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Wioska berberyjska w dolinie Ourika

Wodospady Ouzoud
Wato potrudziÊ siÚ i przebyÊ
150 km od Marrakeszu w poszukiwaniu najsïynniejszych wodospadów Maroko. Musicie przejechaÊ przez wioskÚ Ouzoud, minÈÊ
stragany z jedzeniem wystawione
pod goïym niebem, dalej juĝ droga
opada i trzeba siÚ kierowaÊ wzdïuĝ
dobrze utrzymanej drogi obsadzonej drzewami oliwnymi, dopóki
nie dotrzecie do podnóĝa samych
wodospadów. Niektóre majÈ nawet
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110 m wysokoĂci, woda przelewa
siÚ z jednych póïek skalnych na
drugie. Wszystko otoczone jest
oĝywczÈ mgieïkÈ, której nieustannie towarzyszy cudowna
tÚcza. W jeziorze u podnóĝa
wodospadów moĝna delektowaÊ
siÚ odĂwieĝajÈcÈ kÈpielÈ, a dodatkowo miïoĂnicy przyrody bÚdÈ
mieli moĝliwoĂÊ obserwowania
maïp (rezusów).
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ParÚ kroków dalej

WiadomoĂci
zostawione przez
naszych praprzodków
na zboczach gór
2000 m npm
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Drogi Tizi-n-Test oraz Tizi-nTichka

Malowidïa Ăcienne gór Atlasu
Wysokiego

W Maroko sïynne sÈ dwie drogi prowadzÈce przez Atlas Wysoki. Tizi-n-Test
ïÈczy Marrakesz i Taroudant, podczas
gdy podÈĝajÈc drogÈ Tizi-n-Tichka
dotrzemy do Ouarzazate. Droga TizinTest uchodzi za najbardziej spektakularnÈ w caïym Maroko, wspina siÚ
zboczami górskimi na przeszïo 2092 m
npm. Oferuje podróĝujÈcym zapierajÈce
dech w piersiach widoki na dolinÚ Souss.
JadÈc zaĂ Tizi-n-Tichka przekroczymy
wysokoĂÊ 2300 m npm. Droga wije siÚ
przez szaro-ksiÚĝycowe krajobrazy, które
nabierajÈ z powrotem koloru ochry gdy
tylko droga zaczyna opadaÊ w kierunku
Ouarzazate.

Na wyĝynach gór Atlas, na poïudnie od
Marrakeszu znajdujÈ siÚ niezwykïe miejsca, w których odkryto prehistoryczne
malunki w jaskiniach. NajwiÚcej odkryÊ
archeologicznych poczyniono w pobliĝu
kurortu narciarskiego Oukaimeden oraz
na równinie Yagour i dookoïa Demnate
(Jbel G’hat), a takĝe na Tizi N Tirghst
(2390 m npm). Niektóre rysunki skalne
sÈ naprawdÚ sïusznych rozmiarów.
OzdabiajÈ one pïyty z piaskowca, ukazujÈc staroĝytne bronie, sceny bitewne,
zwierzÚta a takĝe libijsko-berberyjskie
inskrypcje nie tylko podobne do znajdowanych w Maroko, ale i Saharze. Ich wiek
trudno precyzyjnie oceniÊ, datuje siÚ je
na I w p.n.e.

Wioska Asni i Ouirgane
Asni to maïa wioska na drodze Tizi-nTest, sïynÈca z niedzielnej krzÈtaniny
porannego targu i wspaniaïych widoków. Region sïynie wĂród myĂliwych,
poluje siÚ tu na pardwy (ptak z rodziny
kurowatych), dziki, turkawki zwyczajne
oraz przepiórki. Wioska Ouirgane
wtapia siÚ w górski krajobraz, poïoĝona o 17 km od Asni. To doskonaïe
miejsce na spokojny nocleg, najlepiej
w jednym z maleñkich, przytulnych
hoteli, które kiedyĂ sïuĝyïy myĂliwym
udajÈcym siÚ na polowania.

Park Narodowy Toubkal
Park Narodowy Toubkal rozpoczyna siÚ
w centrum Atlasu Wysokiego pomiÚdzy
dolinami N’Fiss i Ourika. Na przeszïo
38.000 hektarów odnajdziemy niezwykïÈ róĝnorodnoĂÊ gatunków – zielone
dÚby, tuje, jaïowce, zioïa, wiele gatunków
ptaków drapieĝnych jak np. orïy królewskie, orzeïki wïochate,orïy poïudnioweoraz takie unikalne gatunki jak owca
grzywiasta, rysie i gazela Cuviera (edmi).
Z doĂwiadczonym przewodnikiem górska
wycieczka zajmie nam dwa dni – nocuje
siÚ biwakujÈc w górskich chatach.

11-11-14 20:56:31

25

Wioska berberyjska na zboczach gór Atlas
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Informacje dodatkowe i przydatne adresy
Informacje praktyczne

Przydatne adresy
i kontakty

FormalnoĂci wjazdowe
i paszportowe

Regionalna Organizacja
Turystyczna:

Paszport musi mieÊ waĝnoĂÊ co najmniej 90
dni. W niektórych przypadkach wystarcza
dowód toĝsamoĂci – w zaleĝnoĂci od kraju
pochodzenia turysty, tego czy wycieczka
jest organizowana przez biuro podróĝy dla
grupy ponad trzech osób. Mieszkañcy niektórych krajów muszÈ uprzednio wystÈpiÊ
o wizÚ w placówce dyplomatycznej Maroko
w ich kraju pochodzenia albo w konsulacie albo w ambasadzie. Nie sÈ wymagane
ĝadne szczegóïowe szczepienia, by wjechaÊ
na teren Królestwa Maroka. JeĂli zamierzacie zabieraÊ ze sobÈ zwierzaki domowe,
musicie przedstawiÊ dowód szczepienia nie
starszy niĝ 6 miesiÚcy.

Avenue Mohammed V,
lace Abdelmoumen Ben Ali
Tel.: (+212) 05 24 43 61 31
Fax: (+212) 05 24 43 60 57

Wymiana waluty

Lotnisko Ménara:

WalutÈ Maroko jest dirham, który dzieli
siÚ na 100 centimów. Wymiany pieniÚdzy
naleĝy dokonywaÊ w kantorze lub banku.

Kluby golfowe:

Strefa czasowa
W Maroko obowiÈzuje czas GMT
z Greenwich.

Kalendarz waĝniejszych imprez:
Styczeñ

– MiÚdzynarodowy Maraton
w Marrakeszu
Luty
– Puchar narciarski Coupe
de l’Info
Marzec
– rajd Morocco Classic Rally
Marzec
– Magic Festival
Marzec
– festiwal kultury AWTÂR
Haouz Cultural Festival
Kwiecieñ
– Blue Cup
Maj
– Marrakech Grand Prix
Lipiec
– Narodowy Festiwal Sztuki
National Popular Arts
Festival
Paědziernik – Ultra Trail Atlas Toubkal
Grudzieñ – MiÚdzynarodowy Festival
Filmowy w Marrakeszu

Regionalna Rada Turystyki:
Place Youssef Iben Tachğ ne
Marrakech Medina
Tel.: (+212) 05 24 38 52 61
Fax: (+212) 05 24 38 52 49

Dworzec ONCF:

Boulevard Mohammed VI
Infolinia: (+212) 08 90 20 30 40
www.oncf.ma
Infolinia: (+212) 08 90 00 08 00

Golf d’Amelkis
Palmeraie Golf Club
Royal Golf de Marrakech
www.golfdumaroc.com

Prognoza pogody:
www.meteoma.net

Ofğce des Changes:

Informacje o kursach wymiany walut:
www.oc.gov.ma

Numery alarmowe:
Policja 19
Straĝ poĝarna 150
Biuro numerów 160
Sïuĝba drogowa 177

WiÚcej informacji znajduje siÚ na www.visitmorocco.com
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Plan Marrakeszu
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Marokańskie Narodowe Biuro Turystyki

www.visitmorocco.com
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