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Wprowadzenie

Per a po udnia
W chwili, gdy podró nik postawi swoj  stop  za bramami Marrakeszu – 
oszo omi go bogactwo kolorów – ochra na ceglanych murach, sklepienia 
barwione fuksj , a w tle bukiety pióropuszy palmowych i eksplozja bujnej 
zieleni. Wspania a architektura na tle o nie onych szczytów Gór Atlasu 
Wysokiego, a powy ej ol niewaj cy b kit nieba ujawniaj cy prawdziw  natur  
tego miasta – luksusow , sk pan  w s o cu oaz , pachn c  ja minem i kwia-
tami pomara czy zdobi cymi jej ogrody.

Pomi dzy ceglanymi cianami, w cieniu przeplatanym smugami s o ca, 
t oczne ulice medyny t tni  yciem. Gwar ulicy, rozmowy, g osy, jaskrawe 
kolory, w powietrzu unosi si  uwodzicielski zapach drewna sanda owego 
i niezliczonych ilo ci przypraw. D wi ki, kolory i zapachy tworz  niezwyk  
kompozycj  – prawdziw  symfoni  dla zmys ów.

Marrakesz to nie tylko miasto legend, ale i stolica kulturalna – daje natchnie-
nie artystom, projektantom mody oraz inspiruje twórców wydarze . Marra-
kesz kusi galeriami sztuki, festiwalami i wystawami, luksusowymi pa acami 
a bogatym yciem nocnym przyci ga równie  znane osobisto ci. Marrakesz 
jest turystyczn  stolic  od ponad stu lat, sprytnie cz c skarby dawnego 
dziedzictwa z wibruj c  energi  wspó czesnej kultury.

Marrakesz zapewnia niezwyk e doznania. Za ka dym razem, kiedy tu powró-
cicie, czekaj  na Was nowe odkrycia – zreszt  wielu wraca o a Marrakesz 
sta  si  ich domem.

Brama Bab Agnaou to wrota 
do g ównych pa aców 
Marrakeszu
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Miasto z ponad 1000-letni  histori

Marrakesz – wiadek 
przesz o tysi ca lat 
historii

Pa ac Bahia

Marrakesz do wiadczy  panowania 
przesz o pi ciu dynastii, które odci-
sn y niezatarte pi tno na historii 
miasta. Za o ony w 1062 roku przez 
berberyjsk  dynasti  Almorawidów, 
która wprowadzi a za mury miejskie 
rewolucyjne jak na tamte czasy roz-
wi zanie – do miasta doprowadzono 
wod  ródlan . Stworzono specjalny 
system odwiertów (studni) i popro-
wadzono rozbudowan  sie  rur. Tym 
samym Almorawidom zawdzi czamy 
powstanie Palmeraie – niezwyk ego 
gaju palmowego oraz sadów i ogro-
dów, a tak e ca  mas  udogodnie , 
które doprowadzi y do rozwoju mia-
sta i osi gni cia hegemonii w regio-
nie. Pod rz dami tej wiat ej dynastii 
Marrakesz sta  si  stolic  rz dzonego 
przez nich Królestwa.

W XII wieku inne plemi  berberyj-
skie – Almohadzi – przej o w ada-
nie nad miastem. Za ich panowania 
udoskonalono system nawadniaj cy, 
rozbudowano mury miejskie, powsta  
pierwszy publiczny szpital miejski 
(zarz dzany przez s ynnego  lozofa, 
m drca i naukowca Averroesa, zna-
nego te  pod imieniem Ibn Ruszd). 
Na tle najs awniejszych zabytków, 

które im zawdzi czamy wyró nia 
si  imponuj cy Meczet Kutubijja 
(Koutoubia).

Po tym wspania ym okresie roz-
woju miasta, w 1269 roku po udnie 
Maroko podbi a dynastia Marynidów, 
która odwróci a si  od Marrakeszu 
i stolic  ustanowi a miasto Fez.

Gdy w 1554 Saadyci z regionu Sousse 
przej li w adz , Marrakesz odzyska  
utracon  wcze niej pozycj  jako sto-
lica Maroko. Rozpocz a si  nowa 
era. Szczyt wietno ci przypad , gdy 
rz dy obj  su tan Ahmad I al-Man-
sur, znany tak e jako El Dehbi, czyli 
„Z oty”. Przydomek ten zosta  mu 
nadany po tym, gdy podbi  i posiad  
z oto z kopalni Sudanu. Su tan naka-
za  wybudowa  wspania y i luksusowy 
pa ac El Badi b d cy replik  Alham-
bry. Za jego panowania miasto wzbo-
gaci o si  o niezliczon  ilo  wspania-
ych meczetów, fontann oraz medres 

(teologicznych szkó  muzu ma skich, 
gdzie m.in. nauczano Koranu, prawa 
oraz j zyka arabskiego). El Dehbi 
wybudowa  niezwyk  nekropoli  – 
Grobowce Saadytów, gdzie pochowano 
czo owych w adców z jego dynastii.
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W XIX wieku, pod panowaniem 
dynastii Alawitów, su tan Mulaj 
Sulejman przebudowa  meczet Alego 
ibn Jusufa za o y  ogrody Menara, 
za  Sulajman Hassan i jego syn 
Sulejman Abdelaziz przebudowali 
wystawny pa ac Bahia Dar Si-Said. 
Wkrótce w 1913 roku na obrze ach 
Marrakeszu powsta o nowe miasto 
Gueliz, a w 1923 wybudowano legen-
darny pa ac Mamounia. Marrakesz 
zacz  przyci ga  do siebie artystów, 
pisarzy i mietank  towarzysk  wia-
towej arystokracji. W 1931 roku 
znany malarz Jaques Majorelle za o-

y  tam swoje s ynne ogrody. Bywal-
cem w Marrakeszu by  tak e Win-
ston Churchill, który po raz pierwszy 
przyjecha  do miasta w 1935 roku, 
by uczestniczy  w wakacyjnych warsz-
tatach malarskich i wielokrotnie tu 
powraca . Podkre la  niezwyk  rela-
cj  z tym miejscem pisz c w swoich 
pami tnikach o „moim ukochanym 
Marrakeszu”. Wielu innych znanych 
i cenionych ludzi uleg o magii Mar-
rakeszu i wychwalaj c jego s aw  po 
wiecie, przyczyni o si  do ugrunto-

wania renomy tego zaczarowanego 
miejsca.

Grobowce Saadytów to spektakularna królewska nekropolia, gdzie pochowano wybitnych w adców tej dynastii
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Czego nie wolno przegapi

Meczet Kutubijja 
– duchowa latarnia 
morska Marrakeszu

Wi kszo  zabytków Marrakeszu, 
które koniecznie trzeba zobaczy  
znajduje si  w obr bie murów sta-
rego miasta – meczet Kutubijja, plac 
D amaa al-Fina (Jamaa el Fna) czy 
ogrody Menara. To prawdziwe sym-
bole Marrakeszu.

Almohadzi rozpocz li budow  
meczetu Kutubijja w 1150 r i trzeba 
by o 40 lat, by go sko czy . Z uwagi 
na prostot  stylu, wyra  nowan  
sztuk  zdobnicz  i doskonale wywa-
one proporcje uchodzi on za jeden 

z najwspanialszych zabytków Magh-
rebu. Jego projekt pos u y  jako wzór 
dla dwóch siostrzanych budowli – 
meczetu Giralda w Sewilli oraz 
minaretu meczetu (Wie y Hassana) 
w Rabacie. Wysoki na 77 m minaret 
jest widoczny w promieniu 25 km, 
wieczorami pi knie pod wietlony 
nazywany jest duchow  latarni  mor-
sk  miasta.

Plac D amaa al-Fina to t tni ce 
yciem centrum miasta, wpisane 

przez UNESCO na list  wiato-
wego dziedzictwa. Zawdzi cza swoj  
s aw  nie tylko rozmiarom, ale przede 
wszystkim panuj cej na nim krz ta-
ninie i niezwyk ej, niemal magicz-
nej atmosferze. Wst p na niego maj  
tylko piesi. To niesamowita karuzela 
ludzi i widoków. Lokalne restauracyjki 
i stragany serwuj  niesko czon  gam  
jedzenia i napojów. Jednak D amaa 
al-Fina tak naprawd  o ywa wieczo-
rem, gdy mieszka cy i tury ci t ocz  
si  w kafejkach na tarasach okalaj -

cych plac. Oprócz kulinarnych atrak-
cji znajdziemy tam bajarzy (których 
opowie ci warto pos ucha ), wró bi-
tów (z którymi mo na skonsultowa  
si  co do czekaj cej nas przysz o ci), 
akrobatów (którzy wprawi  Was 
w zdumienie) i oczywi cie tancerzy 
Gnawa (Gnaoua), skacz cych tu 
i tam w rytm hipnotyzuj cych d wi -
ków stalowych kastanietów.

Je li jednak znu eni zgie kiem szu-
kacie spokoju i ciszy, idealnym miej-
scem na odpoczynek b d  ogrody 
Menara. W XIV wieku Almohadzi 
wybudowali zgrabny letni pawi-
lon. L ni on w blasku bij cym od 
jeziora, które otacza rozleg y ogród, 
poro ni ty drzewami oliwnymi. 
Gdy tylko zapadnie zmrok, pa ac 
zamienia si  w ba niow  krain  pro-
mieniej c  odcieniami z ota. Jezioro 
s u y jako ród o wody dla drzewek 
oliwnych, a hydrauliczny system 
irygacyjny, który liczy ju  700 lat, 
ci gnie wod  z gór i transportuje j  
przez trzydziestokilometrowy system 
rur nawadniaj cych.

Medresa (przyp t . teologiczna szko a 
muzu ma ska) Alego ibn Jusufa 
zosta a zbudowana za panowania 
dynastii Saadytów i bezdyskusyjnie 
jest prawdziwym klejnotem archi-
tektury Maroka. Ta wspania a 
szko a koraniczna jest kompozycj  
z marmuru, koronkowych stiu-
ków, mozaik i rze bionego drewna 
cedrowego. Przyci ga a studentów 
z ca ego muzu ma skiego wiata. 
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Naprzeciwko znajduje si  meczet 
Koubba Ba’adiyn, zbudowany 
w 1064 roku. To wszystko, co 
zosta o z dziedzictwa ery Almora-
widów i ich architektury. Nieopodal 
po o ony jest pa ac M’Nebhi, prze-
pi knie odrestaurowany. Mie ci si  
w nim Muzeum Marakeszu – eks-
pozycja obejmuje kolekcj  wspó -
czesnej sztuki maroka skiej oraz 
maroka skiego dziedzictwa kul-
turowego. Usytuowane obok Bab 
Agnaou Grobowce Saadytów by y 
(od XIV do XVI wieku) niezwyk , 
królewsk  nekropoli . Bogato zdo-
bione kolumnami z w oskich mar-
murów, s  wyko czone  nezyjnie 
rze bionymi w drewnie cedrowymi 
kopu ami. Nieopodal odnajdziemy 

imponuj ce ruiny pa acu El Badi, 
kiedy  uznawanego za cud wiata 
muzu ma skiego i ród o re  eksji 
nad minion  chwa . Obecnie wzno-
sz  si  tu tylko wysokie mury, b d ce 
miejscem gniazdowania maroka -
skich bocianów. Dos ownie o krok od 
pa acu Bahia i jego ogrodów znajduje 
si  Muzeum Sztuki Maroka skiej 
Dar Si Said, w którym zgromadzono 
bogat  kolekcj  sztuki u ytkowej 
z Marrakeszu oraz otaczaj cych go 
regionów berberyjskich. Par  kroków 
dalej ulokowane jest muzeum Dar 
Tiskiwin. Kiedy  by o domem holen-
derskiego kolekcjonera Berta Flinta. 
Muzalne eksponaty Dar Tiskiwin s  
doskona ym uzupe nieniem ekspo-
zycji Dar Si Said.

Ogrody Menara – dla tych, którzy s  spragnieni spokoju, ciszy i medytacji

Medresa Alego ibn Jusufa

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

Teatr w Marrakeszu

Pa ac Kongresowy – do dyspozycji mamy a  17 sal konferencyjnych o ró nych wielko ciach, 
co umo liwia dostosowanie jego funkcjonalno ci do wielu okazji

Wspó czesny Marrakesz to jakby dwa 
miasta obok siebie. Jedno – stare mia-
sto otoczone historycznymi murami 
i drugie – nowe miasto z dzielnicami 
Gueliz i I’Hivernage, przedzielone 
Alej  Mohammeda VI. Marrakesz 
rozci ga si  na znacznej powierzchni 
i idealnie zwiedza si  go np. pieszo, 
motocyklem albo barouche – bryczk  
zaprz gni t  w konia – tradycyjnym 
maroka skim rodkiem transportu. 

W Marrakeszu, zarówno w starym 
jak i nowym mie cie, czu  powiew 
wie ego wiatru. Znajdziemy tu 

niezliczon  ilo  ogrodów i zielo-
nych przestrzeni. Ogród Majorelle, 
park Arsat Moulay Abdessalam, 
ogrody pa acu Baahia, Menara i sady 
Agdal – ka dy wyj tkowo pi kny na 
swój sposób, to raj w którym odnaj-
dziemy spokój i relaks.
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Marrakesz to oaza u podnó y o nie onych szczytów gór Atlas

Wycieczka tradycyjn  bryczk  zaprz -
gni t  w konia po gaju palmowym 
to niebywa a atrakcja. Palmeraie zaj-
muje powierzchni  przesz o 14 000 
hektarów, porasta go ponad 100 000 
drzew. Nawadniany jest przez khet-
taras – niezwykle pomys owy system 
podziemnych rur, który pompuje 
wody gruntowe.

Ceglane mury starego miasta maj  
d ugo  19 km, gdzieniegdzie przecina 
je ozdobna brama (po arabsku Bab). 

Objechanie bryczk  dooko a wszyst-
kich bram, to przesz o dwugodzinna 
wycieczka, pod warunkiem e po 
drodze nie b dziecie si  na d ugo 
zatrzymywa ! Wycieczk  najlepiej 
zaplanowa  na pó ne popo udnie, gdy 
zachodz ce s o ce daje najpi kniejsze 
widoki. Bramy miasta pe ni y daw-
niej rol  posterunków. Sprawdzano 
kto wje d a i kto opuszcza miasto. 
Niektóre z nich jak na przyk ad Bab el 
Debbagh czy Bab Agnaou zachowa y 
si  niemal niezmienionym stanie.
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Sztuka i r kodzie o – targi, bazary – czyli souki

Maroka skie 
r kodzie o inspirowa o 
najs ynniejszych 
projektantów ze wiata 
mody.

Je li chcecie posmakowa  bogactwa 
maroka skiego rzemios a, podejrze  
przy pracy najlepszych rzemie lni-
ków w Marrakeszu i podziwia  ich 
zr czno , musicie wybra  si  na spa-
cer na suk (targ) w medynie miasta. 
W Maroko jest wiele targów znanych 
i cenionych za ró norodno  towarów 
i niezwyk , energetyczn  atmosfer . 
Suki podzielone s  tematycznie – Souk 
Cherratine s ynie z doskona ych wyro-
bów skórzanych, Zrabi z dywanów, 
Fekharine z ceramiki, Sebbaghine 
z farbiarzy, Seffarine z wyrobów mie-
dzianych itd. S owem „mâalem” okre-
lany jest najstarszy z cechu mistrz, 

który jest powiernikiem starodawnej 
wiedzy. Zna on wszelkie tajniki danego 
rodzaju rzemios a. 

W dzisiejszych czasach post p wkrada 
si  tak e i do tradycyjnego rzemios a 
maroka skiego. Nowoczesne metody 
produkcji wp ywaj  na lepsz  jako  
wyrobów. Na styku tradycji i nowocze-
sno ci powstaj  pomys owe wariacje. 
Wyroby zyska  na jako ci, nie trac c 
przy tym nic z tradycyjnego ducha. 

Dzi ki powiewowi wie o ci, pasuj  
te  do wspó czesnych gustów.

Wielu projektantów (maroka skich, ale 
tak e i wiatowych) pracowicie szuka 
inspiracji w tradycji i reinterpretuj c j  
wplata do najnowszych trendów mody. 
Marrakesz sta  si  mekk  designerów 
i cho  wi kszo  twórców ma swoje 
sklepy zlokalizowane w Guéliz w nowej 
cz ci miasta, to jednak coraz wi cej ich 
produktów wystawianych jest tak e na 
starodawnych uliczkach medyny. Bar-
dziej ni  kiedykolwiek Marrakesz jest 
miastem artystów. W ci gu ostatnich 
lat powsta o wiele galerii sztuki. Stano-
wi  one wietne miejsce ekspozycji dla 
malarzy, rze biarzy oraz innych twór-
ców sztuki i umo liwiaj  im sprzeda  
dzie . W Marrakeszu popularne sta y 
si  tak e kawiarnie literackie, gdzie 
w spokoju mo na poczyta  ksi ki 
o Maroko, zapozna  si  z informa-
cjami o najnowszych wystawach i yciu 
artystycznym miasta, ciesz c si  przy 
tym szklaneczk  herbaty mi towej albo 
rozkoszuj c si  sokiem wyciskanym ze 
wie ych owoców.
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Maroka skie rzemios o kontynuuje tradycj  starodawnej wiedzy i stanowi wyj tkowy symbol ywej kultury

Jak powstaje srebro 
berberyjskie?
Proces produkcji srebra berberyj-
skiego b d cego tak naprawd  stopem 
miedzi, cynku i niklu, zosta  dopro-
wadzony do perfekcji w 1819 roku. 
Maroka scy rzemie lnicy znale li 
dla niego doskona e zastosowanie. 
T oczone, grawerowane, polerowane 
pozawala tworzy   nezyjne szkatu y, 
talerze, ramy luster, bi uteri , misy 
i inne dekoracyjne elementy. atwe 
w obróbce, komponuje si  doskonale 
tak e z innymi materia ami takimi 
jak drewno, mied , brokat czy cera-
mika (tradycyjnie u ywanymi przez 
rzemie lników do wyrobu przedmio-
tów codziennego u ytku).

Zakupy w Marrakeszu
Tradycyjne targi w medynie s sia-
duj  z markowymi butikami na 
ulicach Guéliz – nowego miasta. 
Zobaczymy tu wszystkie marki 
znane z Zachodu – a na witrynach 
wyroby ze skóry, ubrania, bi ute-
ri  i buty. Tu w a nie dostrze emy 
nowoczesne oblicze Czerwonego 
Miasta.
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Gdy zachodzi s o ce o ywa plac D amaa al Fina (Jemaa el Fna)
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P omienny Marrakesz

Parki s  oaz  
w miejskiej 
przestrzeni

Park Arsat Moulay 
Abdessalam – Cyberpark
Park Arsat Moulay Abdessalam to 
jeden z najstarszych parków w mie cie 
(powsta  w XVIII w). Od momentu 
przeprowadzenia renowacji sta  
si  równie  najnowocze niejszym, 
dzi ki zainstalowaniu interaktyw-
nych i multimedialnych terminali 
z dost pem do internetu. Do dys-
pozycji zwiedzaj cych s  najlepsze 
wirtualne przewodniki, które nie 
tylko oprowadz  po parku i mie cie, 
ale dostarcz  mnóstwa ciekawych 
informacji o historii, gatunkach 
fauny i  ory, czy yciu kulturalnym 
miasta.

Pa ac Bahia 
(Miejsce Pi kna)
Wybudowany pod koniec XIX wieku 
przez architekta El Mekki by  rezy-
dencj  wezyra Ahmed Ben Moussa. 
Pa ac to prawdziwe arcydzie o sztuki 
architektonicznej podziwiane za 
niezwykle wyra  nowane zdobienia, 
wspania e ogrody, fontanny, zacie-
nione drzewami dziedzi ce, a tak e 
za sam projekt. Pa ac by  domem dla 
rodziny wezyra, na któr  przypada y 
4 ony, 24 konkubin i niezliczona 
ilo  dzieci. Rozk ad pokojów, drzwi 
i korytarzy zosta  tak zaprojektowany, 
by zapewni  ka demu rezydentowi 
stosown  prywatno  i nie dopro-

wadza  do niechcianych interakcji 
z innymi mieszka cami. Budowa 
trwa a 7 lat – st d do j zyka maro-
ka skiego przenikn o powiedzonko 
„Pa ac Bahia jest wreszcie sko -
czony” – mo na je odnie  do ka -
dego przedsi wzi cia, które wyma-
ga o sporo czasu, aby je sko czy .

Ogród Majorelle
To niezwyk e miejsce – istna sym-
fonia wiat a i kolorów wype niona 
egzotycznymi kwiatami i ro linami, 
ton ca w piewie ptaków i plusku 
wody w fontannach. Ogród stwo-
rzony zosta  przez francuskiego 
malarza Jaccques’a Majorelle, 
który zamieszka  w Marrakeszu 
w 1922 roku. Artysta pomalowa  
ciany swojej willi w stylu art deco 

a ogrodu intensywn  barw  ultra-
maryny. Osadzony w sercu miasta 
w kolorze ochry – niebieski ogród 
z pewno ci  wywo a  zdumienie. 
Dobór koloru nie powinien nikogo 
jednak dziwi  – przecie  taki kolor 
ma niebo nad Marrakeszem! Obec-
nie nieruchomo  jest w posia-
daniu fundacji Pierre Bergé-Yves 
Saint-Laurent i mie ci si  tam 
Muzeum Sztuki Islamu. Z o ono 
tam równie  prochy tego wielkiego 
kreatora mody.
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Ogród Majorelle
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Bajkowy wiat

Festiwal Sztuki Ludowej

Mi dzynarodowy Festiwal Filmowy w Marrakeszu

Powitanie godne g ów 
koronowanych
Pa ace jak z królewskich snów, luk-
susowe hotele i eleganckie maro-
ka skie riady (tradycyjne kamie-
nice) – bajkowy wiat Marrakeszu 
wita przybysza bogat  ofert  miejsc 
do zamieszkania. Odnajdziecie 
w nich wszelkie mo liwe wspó -
czesne udogodnienia, bez szkody 
dla tradycyjnego klimatu wn trz 
i kultury.

Marrakesz – miejsce zabaw 
celebrytów
Miasto jest drugim domem dla wielu 
mo nych i znanych tego wiata. 
Arty ci, sportowcy, biznesmeni bar-
dzo ch tnie przybywaj  do Marra-

keszu rozkoszowa  si  jego bajkow  
magi . Przy odrobinie szcz cia 
mo na, przeciskaj c si  uliczkami 
wpa  na np. Brada Pitta, a wielu 
sklepikarzy w medynie poka e Wam 
fotogra  e, na który pr  si  dum-
nie obok Paula McCartney’a albo 
Jeremy’iego Ironsa.

Festiwale Marrakeszu
Mi dzynarodowy Festiwal Fil-
mowy, Festiwal Sztuki Ludowej, 
Festiwal Magii, Festiwal miechu, 
Caftan Soiree – Marrakesz bywa 
cz sto miejscem rozmaitych imprez. 
Niezale nie od pory roku, w mie-
cie nie zabraknie okazji do roz-

rywki. Dla ka dego znajdzie si  co  
ciekawego.
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Smakowity Marrakesz
Macie wybór. Mo ecie albo roz-
koszowa  si  wykwintn  kuchni  
maroka sk , albo kosztowa  do 
woli najdoskonalszych da  kuchni 
mi dzynarodowej. Mo ecie zje  
w wykwintnych restauracjach albo 
biesiadowa  pod go ym niebem obok 
straganów placu D amaa al-Fina. 
Cokolwiek wybierzecie, nie wolno 
opu ci  Wam Marrakeszu bez spró-
bowania lokalnego delikatesu –Tan-
gia Marrakchia – którego aromat to 
nie tylko zastosowanie odpowiednich 
przypraw, ale przede wszystkim spo-
sobu, w jaki gotowane jest danie.

Marrakesz i nocne ycie
Gdy zapada noc, Marrakesz roz-
poczyna drugie ycie. Do swojej 
dyspozycji macie redniowieczne, 
egzotyczne klimaty placu D amaa 
al-Fina albo kasyno (je li wolicie ele-
gancki wieczór) lub kabaret. Mo e 
jednak wybierzecie wypad do pubu 
czy nocnego klubu? Marrakesz przy-
prawi Was o zawroty g owy – tyle jest 
mo liwo ci!

Marrakesz w ca ej okaza o ci
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Dla mi o ników 
narciarstwa – resort 
Oukaimeden

Dla mi o ników golfa
Mo ecie wybiera  z czterech trawia-
stych pól golfowych, ka de po o one 
na tle gór Atlas. Pole Marrakech Royal 
Golf Club (27 do ków) jest najstar-
szym. Wybudowane w 1923 roku 
go ci o niezliczon  ilo  znakomi-
tych graczy, m.in. króla Hassana  II, 
Winstona Churchilla, Lloyda Georga 
czy prezydenta Eisenhowera. Pole Pal-
meraie Golf Club (27 do ków) doce-
ni  gracze lubi cy wyzwania, a to 
dzi ki zró nicowanemu ukszta towa-
niu terenu i lokalizacji do ków. Pole 
Amelkis Golf (36 do ków) jest bardzo 
popularnym, widowiskowo po o onym 
miejscem, podczas gdy Samanah Golf 
Club (18 do ków) oferuje mo liwo  
pogrania w prawdziwie pustynnym 
rodowisku – pokryte jest piaskiem, 

poro ni te malowniczo kaktusami, 
palmami i drzewami oliwnymi.

Sporty zimowe
Od wi t Bo ego Narodzenia a  do 
Wielkiej Nocy mo na szale  na sto-

kach resortu narciarskiego Ouka-
imeden, po o onego tylko 75 km od 
Marrakeszu. Miasto spe nia wszelkie 
mi dzynarodowe standardy, jak na 
wiatowy kurort narciarski przysta o. 

Je dzi si  na wysoko ci pomi dzy 
2500 m a 3200 m npm, na pó noc-
nych stokach. Czy jest drugie takie 
miejsce na Ziemi? Ca y dzie  mo na 
sp dzi  rozkoszuj c si  jazd  na stoku, 
by wieczorem przenie  si  do bajko-
wego Marrakeszu i odkrywa  jego 
nocny urok i rozrywki.

Relaks w Marrakeszu
By mie  pewno , e go cie b d  
w doskona ej formie, wszystkie wi ksze 
hotele w mie cie, a tak e kluby  t-
ness, studia urody, salony pi kno ci 
gwarantuj  wysok  jako  us ug i s  
nowocze nie wyposa one. W ofercie 
znajdziecie wszelkie mo liwe zabiegi 
relaksuj ce i upi kszaj ce (hammam, 
sauna, jacuzzi, SPA, masa e i wiele 
wiele innych).

Marrakesz w nowym wietle
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Wodne atrakcje 
w Marrakeszu
Spo ród niezliczonej ilo ci basenów 
najbardziej wyró nia si  oczywi cie 
Aquapark, który warto odwiedzi  
cho by tylko dla niesamowitych 
torów wodno – saneczkowych, 
basenu ze sztuczn  fala, dwóch p yt-
kich basenów dla naszych milusi -
skich i przesz o pó kilometrowego 
brzegu poro ni tego pi knymi drze-
wami oliwnymi. Je li mimo tego 
pragniecie czego  mniej standardo-
wego, pojed cie 10 km dalej drog  
do Ouriki i tam odnajdziecie 80 
metrów s onecznej pla y z wygod-
nymi le akami i ó kami z Bali. Na 
miejscu dodatkowo mo na skorzy-
sta  z oferty restauracji s yn cej 
z doskona ej obs ugi i mi ej roz-
rywki – prawdziwy raj na ziemi.

Marrakesz z lotu ptaka
Je li chcecie w pe ni doceni  pi kno 
Marrakeszu, powinni cie wybra  si  
w podró  w przestworza. W pod-
niebnej ciszy, przerywanej tylko od 
czasu do czasu oddechem p omienia 
podgrzewaj cego powietrze w balo-
nie, mo ecie wznie  si  nad królew-
skie miasto i niesieni podmuchami 
wiatru podziwia  z góry kontra-
sty pomi dzy murami w kolorze 
ochry i krajobrazem, który je ota-
cza. Mozaika berberyjskich wiosek, 
szczytów gór pokrytych niegiem 
i bezkresnej pustyni – z pewno ci  
taki widok przyprawi Was o zawrót 
g owy. Niezapomniane prze ycie. 
Je li marzy si  Wam co  bardziej 
nowoczesnego ni  lot balonem, bez 
problemu mo na wynaj  helikopter 
lub ma y samolot.

Niezwyk a gra – z górami Atlas w tle
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Poza miastem – jeziora, góry i wodospady

Nad brzegiem jeziora 
Lalla Takerkoust

Jezioro Lalla Takerkoust
Wycieczka nad jezioro Lalla Taker-
koust (po o one zaledwie 40 km od 
Marrakeszu) to od wie aj cy wypad 
za miasto. Krain  otaczaj c  Mar-
rakesz mo na zwiedza  zarówno 
pieszo jak i na quadach albo po pro-
stu samochodem. Warto po drodze 
zatrzyma  si  w jednej z gospód, 
by delektowa  si  lokaln  kuchni  
i fantastycznym widokiem. 20 km 
dalej znajduje si  berberyjska wioska 
Amizmiz, pi knie po o ona, która 
s ynie z pi knych wyrobów cera-
micznych oraz z wtorkowego targu 
(arab. souk – targ).

Dolina Ourika
30 km na po udnie od Marrakeszu, 
pomi dzy pierwszymi wzgórzami 
Atlasu Wysokiego, znajduje si  
dolina Ourika. Zbudowane z ceg y 
miasteczka przyczepione do zbocza 
gór k pi  si  w bogatej zieleni ro lin-
no ci. Na farmie „Jardin du Safran” 
w wiosce Tnine-Ourika tury ci 
mog  zwiedzi , obejrze  jak ro nie 
i pozyskuje si  szafran. Nieco dalej 
na farmie „Bio-aromatic Gardens” 
hoduje si  45 ró nych rodzajów zió  
i przypraw, które mo na skosztowa  
i do woli w cha . Tarasowo po o ny 
ogród Timalizene serwuje odwiedza-
j cym berberyjsk  specjalno  – 
herbat  aromatyzowan  lokalnymi 
zio ami. Droga zatrzymuje si  na 
ko cu doliny w Setti-Fatma. Ci, 
którym ma o jest wra e  mog  kon-
tynuowa  zwiedzanie, ale ju  pieszo. 
Je li wytrwale pod  t  drog , spo-
tka ich nie lada gratka – odkryj  
siedem wodospadów.
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Wodospady Ouzoud
Wato potrudzi  si  i przeby  
150 km od Marrakeszu w poszu-
kiwaniu najs ynniejszych wodo-
spadów Maroko. Musicie przeje-
cha  przez wiosk  Ouzoud, min  
stragany z jedzeniem wystawione 
pod go ym niebem, dalej ju  droga 
opada i trzeba si  kierowa  wzd u  
dobrze utrzymanej drogi obsadzo-
nej drzewami oliwnymi, dopóki 
nie dotrzecie do podnó a samych 
wodospadów. Niektóre maj  nawet 

Wioska berberyjska w dolinie Ourika

110 m wysoko ci, woda przelewa 
si  z jednych pó ek skalnych na 
drugie. Wszystko otoczone jest 
o ywcz  mgie k , której nie-
ustannie towarzyszy cudowna 
t cza. W jeziorze u podnó a 
wodospadów mo na delektowa  
si  od wie aj c  k piel , a dodat-
kowo mi o nicy przyrody b d  
mieli mo liwo  obserwowania 
ma p (rezusów).
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Par  kroków dalej

Wiadomo ci 
zostawione przez 
naszych praprzodków 
na zboczach gór 
2000 m npm

Drogi Tizi-n-Test oraz Tizi-n-
Tichka
W Maroko s ynne s  dwie drogi prowa-
dz ce przez Atlas Wysoki. Tizi-n-Test 

czy Marrakesz i Taroudant, podczas 
gdy pod aj c drog  Tizi-n-Tichka 
dotrzemy do Ouarzazate. Droga Tizi-
nTest uchodzi za najbardziej spekta-
kularn  w ca ym Maroko, wspina si  
zboczami górskimi na przesz o 2092 m 
npm. Oferuje podró uj cym zapieraj ce 
dech w piersiach widoki na dolin  Souss. 
Jad c za  Tizi-n-Tichka przekroczymy 
wysoko  2300 m npm. Droga wije si  
przez szaro-ksi ycowe krajobrazy, które 
nabieraj  z powrotem koloru ochry gdy 
tylko droga zaczyna opada  w kierunku 
Ouarzazate.

Wioska Asni i Ouirgane
Asni to ma a wioska na drodze Tizi-n-
Test, s yn ca z niedzielnej krz taniny 
porannego targu i wspania ych wido-
ków. Region s ynie w ród my liwych, 
poluje si  tu na pardwy (ptak z rodziny 
kurowatych), dziki, turkawki zwyczajne 
oraz przepiórki. Wioska Ouirgane 
wtapia si  w górski krajobraz, po o-
ona o 17 km od Asni. To doskona e 

miejsce na spokojny nocleg, najlepiej 
w jednym z male kich, przytulnych 
hoteli, które kiedy  s u y y my liwym 
udaj cym si  na polowania.

Malowid a cienne gór Atlasu 
Wysokiego
Na wy ynach gór Atlas, na po udnie od 
Marrakeszu znajduj  si  niezwyk e miej-
sca, w których odkryto prehistoryczne 
malunki w jaskiniach. Najwi cej odkry  
archeologicznych poczyniono w pobli u 
kurortu narciarskiego Oukaimeden oraz 
na równinie Yagour i dooko a Demnate 
(Jbel G’hat), a tak e na Tizi N Tirghst 
(2390 m npm). Niektóre rysunki skalne 
s  naprawd  s usznych rozmiarów. 
Ozdabiaj  one p yty z piaskowca, uka-
zuj c staro ytne bronie, sceny bitewne, 
zwierz ta a tak e libijsko-berberyjskie 
inskrypcje nie tylko podobne do znajdo-
wanych w Maroko, ale i Saharze. Ich wiek 
trudno precyzyjnie oceni , datuje si  je 
na I w p.n.e.

Park Narodowy Toubkal
Park Narodowy Toubkal rozpoczyna si  
w centrum Atlasu Wysokiego pomi dzy 
dolinami N’Fiss i Ourika. Na przesz o 
38.000 hektarów odnajdziemy niezwy-
k  ró norodno  gatunków – zielone 
d by, tuje, ja owce, zio a, wiele gatunków 
ptaków drapie nych jak np. or y królew-
skie, orze ki w ochate,or y po udniowe-
oraz takie unikalne gatunki jak owca 
grzywiasta, rysie i gazela Cuviera (edmi). 
Z do wiadczonym przewodnikiem górska 
wycieczka zajmie nam dwa dni – nocuje 
si  biwakuj c w górskich chatach.
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Wioska berberyjska na zboczach gór Atlas
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Regionalna Organizacja 
Turystyczna:
Avenue Mohammed V,
lace Abdelmoumen Ben Ali
Tel.: (+212) 05 24 43 61 31
Fax: (+212) 05 24 43 60 57

Regionalna Rada Turystyki:
Place Youssef Iben Tach  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

Lotnisko Ménara:
Infolinia: (+212) 08 90 00 08 00

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

Prognoza pogody: 
www.meteoma.net

Of  ce des Changes: 
Informacje o kursach wymiany walut:
www.oc.gov.ma

Numery alarmowe:
Policja 19
Stra  po arna 150
Biuro numerów 160
S u ba drogowa 177

Formalno ci wjazdowe 
i paszportowe
Paszport musi mie  wa no  co najmniej 90 
dni. W niektórych przypadkach wystarcza 
dowód to samo ci – w zale no ci od kraju 
pochodzenia turysty, tego czy wycieczka 
jest organizowana przez biuro podró y dla 
grupy ponad trzech osób. Mieszka cy nie-
których krajów musz  uprzednio wyst pi  
o wiz  w placówce dyplomatycznej Maroko 
w ich kraju pochodzenia albo w konsula-
cie albo w ambasadzie. Nie s  wymagane 
adne szczegó owe szczepienia, by wjecha  

na teren Królestwa Maroka. Je li zamier-
zacie zabiera  ze sob  zwierzaki domowe, 
musicie przedstawi  dowód szczepienia nie 
starszy ni  6 miesi cy.

Wymiana waluty
Walut  Maroko jest dirham, który dzieli 
si  na 100 centimów. Wymiany pieni dzy 
nale y dokonywa  w kantorze lub banku.

Strefa czasowa
W Maroko obowi zuje czas GMT 
z Greenwich.

Kalendarz wa niejszych imprez:
Stycze  –  Mi dzynarodowy 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
Kwiecie  – Blue Cup
Maj –  Marrakech Grand Prix
Lipiec –  Narodowy Festiwal Sztuki 

National Popular Arts 
Festival

Pa dziernik –  Ultra Trail Atlas Toubkal
Grudzie  –  Mi dzynarodowy Festival 

Filmowy w Marrakeszu

Informacje dodatkowe i przydatne adresy

Wi cej informacji znajduje si  na www.visitmorocco.com

Informacje praktyczne Przydatne adresy 
i kontakty
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Plan Marrakeszu
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Marokańskie Narodowe Biuro Turystyki
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