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Wprowadzenie 

Bezkresna, skąpana w lśniącym słońcu plaża rozciągająca się wzdłuż brzegu oceanu 
oraz białe miasto schowane za wydmami. Oto Agadir – raj oferujący złote piaski 
i błogie słońce przez cały rok, a wszystko to w odległości zaledwie 3 godzin lotu od 
większości europejskich stolic.

Agadir to miasto, które dostarczy niezliczonych wrażeń!

Wygrzewanie się na plaży, słodkie lenistwo, idylliczny klimat doskonale ukoją stresy 
i napięcia codziennego, zabieganego życia. To idealny sposób na ucieczkę od mę-
czącej codzienności. Pobyt w Agadirze, to także okazja, by połączyć typową tury-
stykę z zabiegami wellness – spróbować swoich sił w sporcie lub poddać się błogim 
zabiegom talassoterapii w jednym z centrów spa nad Atlantykiem… Takie wakacje 
całkowicie Cię odmienią!

Agadir, stolica regionu Sus Massa, jest ważnym centrum ekonomicznym i kultu-
ralnym. Jego linia brzegowa ciągnie się na południe, aż do prowincji saharyjskich, 
a na lądzie sięga stóp górskiego pasma Antyatlasu. Jest to obecnie największy port 
rybacki w Maroko, a nowa część miasta stanowi połączenie nowoczesności, prostoty 
oraz bogactwa. Zachwycają szerokie aleje, kwieciste ogrody oraz elegancka współ-
czesna architektura.

Odkrywanie regionu w poszukiwaniu skarbów przyrody oraz tradycyjnej kultury 
berberyjskiej sprawi, że inaczej spojrzysz na otaczający Cię świat – spektakularne 
krajobrazy, faunę, fl orę, różne style życia, architekturę, sztukę oraz rzemiosło. 
Wszystko to dostarcza codziennej porcji świeżych wrażeń, a pobyt pozostawia nie-
zatarte wspomnienia.

Niezależnie od tego, jaki sposób wybierzesz na odkrywanie Agadiru, zabierzesz ze 
sobą do domu odrobinę jego magii.
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Sporty wodne i słodkie lenistwo

Unikalny mikroklimat 
Agadiru pozwala 
na korzystanie 
z dobrodziejstw morza 
i słońca przez cały rok

zarówno do kąpieli, jaki i uprawiania 
rozmaitych sportów wodnych. Posłu-
chaj dźwięków fal, daj się ponieść ryt-
mowi oceanu, śpij, śnij, zanurz się 
w lekturze, niech twe ciało pokryje 
złota opalenizna, zbuduj zamek z pia-
sku, leż i odpoczywaj lub po prostu 
nie rób nic… Atmosfera relaksu po-
zwala zwolnić i doświadczyć świat 
takim, jakim powinien być.

Radość opalania, której tak 
trudno się oprzeć
Zatoka Agadirska, otoczona soczystą 
zielenią eukaliptusów, sosen i tama-
ryszków, jest jedną z najpiękniejszych 
zatok na świecie. Stanowi swoiste 
okno na ocean. Okalają pas 10 kilo-
metrowej pięknej piaszczystej plaży, 
rozciągającej się pod bezchmurnym 
lazurowym niebem. Słońce świeci 
tu przez 300 dni w roku. Zatoka 
odznacza się idealnym, łagodnym 
klimatem, a jej wody są doskonałe – 
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Zatoka Agadirska, osłonięta przed wielkimi falami Atlantyku, jest wymarzonym miejscem na wakacje

ne, hammamy, centra SPA, korty teni-
sowe, sporty wodne, rejsy, łowienie ryb, 
pola golfowe, jazdę konną, łucznictwo, 
wycieczki piesze oraz wycieczki z prze-
wodnikiem. Jednym słowem wszystko, 
co światowej sławy nadmorski kurort 
jest w stanie zaoferować turystom.

Niezliczone atrakcje
Najwyższej klasy hotele, ośrodki wypo-
czynkowe i pensjonaty ukryte pośród 
bujnej zieleni wypełnionych kwiatami 
ogrodów, zapewniają turystom wszyst-
ko, czego mogliby sobie zażyczyć pod 
względem komfortu, nowoczesnej in-
frastruktury i pierwszorzędnej obsługi. 
Oferty obejmują szeroką gamę udo-
godnień oraz różnych form rekreacji, 
w tym baseny, restauracje, kluby noc-
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Orzeźwiający relaks 

Hammam, oferujący zabiegi 
kosmetyczne, masaże 
i fi zykoterapię, jest istotnym 
elementem tradycyjnego 
marokańskiego stylu życia

wykorzystasz orzeźwiające zalety 
oceanu i nadmorskiego klimatu. 
Nic nie dorówna terapii algami oraz 
hydromasażom w walce z negatyw-
nymi skutkami stresu. W większości 
dużych hoteli w Agadirze znajdzie-
my luksusowe hammamy oraz centra 
SPA oferujące zabiegi kosmetyczne 
oparte na tradycyjnych naturalnych 
produktach, takich jak olejek argano-
wy, henna i glinka rhassoul.

Zabieg thalassoterapii w wersji atlan-
tyckiej przywróci twoje ciało do do-
skonałej formy i sprawi, że Twój urlop 
w SPA da Ci niesamowity zastrzyk 
energii – Dzięki temu na nowo, bez 
trudu zmierzysz się z pracowitą co-
dziennością. Centra thalassoterapii 
w Agadirze są w pełni wyposażone, 
a zabiegi są przeprowadzane przez 
wykwalifi kowanych specjalistów, 
zapewniających najwyższej jakości 
opiekę. Dzięki nim maksymalnie 
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Luksus i komfort łaźni wywodzących się bezpośrednio ze starożytnych tradycji
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Tego nie można ominąć

Jak przystało na 
miasto nad oceanem, 
port rybacki w Agadi-
rze i marina jachtowa, 
tętnią życiem

Agadir – miasto pełne blasku
Agadir jest nowoczesnym miastem 
o spójnym charakterze architekto-
nicznym – szerokie aleje, przestrzenne 
centrum, tereny zielone (takie jak Do-
lina Ptaków czy Ogród Olhao) oraz 
tętniąca życiem dzielnica Talborjt, 
gdzie ulice handlowe przeplatają się 
z niewielkimi skwerkami wypełniony-
mi tarasami pozwalającymi na relaks 
w cieniu. To miasto, które znakomicie 
harmonizuje z łagodnym klimatem 
regionu.

Zatoce Agadirskiej w przeszłości bra-
kowało do perfekcji tylko jednej ozdo-
by – wspaniałej promenady, która te-
raz ciągnie się przez całe 5 km wzdłuż 
wybrzeża. Kafejki, puby i sklepy – jest 
tam wszystko, czego zapragniesz. Na 
całej długości promenady dostępna jest 
sieć Wi-Fi! Jest to przyjemny sposób 
na dotarcie do plaży i idealne miejsce 
na elegancki wieczorny spacer, podczas 
którego można podziwiać zachód słoń-
ca nad zatoką, a następnie zaserwować 
swojemu podniebieniu ucztę, próbu-
jąc apetycznych specjalności kuchni 
regionu Sus.

W Agadirze z pewnością nie brakuje 
atrakcji. Po trzęsieniu ziemi w 1960 r., 
ze starej Kasbah pozostały tylko mury. 
Roztacza się z nich widok na port, 
ocean, miasto i tereny w głębi lądu. 
Warto tu przyjść, gdy zapada wieczór – 
to poruszające doświadczenie, a pa-
noramiczne widoki na majestatyczny 
port na długo pozostaną w pamięci.

Agadir – miasto nad oceanem
Agadir ma trzy porty. Port handlo-
wy eksportuje produkty przetwórstwa 
rybnego, owoce cytrusowe, wczesne 
owoce i warzywa oraz kwiaty. Port 
rybny warto odwiedzić rankiem, gdy 
świeżo złowione ryby są sprzedawane 
podczas aukcji. Panujący tam kontro-
lowany chaos, to świetne widowisko! 
Jeśli poczujesz głód, możesz zatrzymać 
się przy jednym ze stoisk serwujących 
grillowane ryby i rybne tadżiny. Jest 
tam również słynna Restauracja Por-
towa. Nowa przystań jachtowa Marina 
Agadir została otwarta na początku 
2007 roku. Położona jest w środku 
zatoki otoczonej wspaniałymi palma-
mi, bezpiecznie osłoniętej od wiatru 
i dużych fal. Marina Agadir może 
przyjąć 320 jachtów o długości od 
6 do 30 metrów i zanurzeniu do 4 
metrów. Łodzie można bezpiecznie 
cumować przez wiele miesięcy, a na-
wet przez cały rok. Przystań ma swój 
jachtklub i oferuje różne rodzaje za-
kwaterowania, restauracje oraz inne 
atrakcje. Całość stanowi wyjątkowo 
harmonijne połączenie nowoczesności 
i tradycji.
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Wizyta na targu (suk) al-Had, znanym 
także jako Wielki Targ, zachwyci na-
wet najbardziej znużonego podróżni-
ka. Tutaj w jednym miejscu gromadzi 
się całe bogactwo regionu Sus. Poma-
rańcze, klementynki, jabłka, gruszki, 
brzoskwinie, kiwi i guajawy – na targu 
tym można znaleźć wszelkie skarby 
z okolicznych sadów. Ich żywym ko-
lorom towarzyszą pomidory, mięta, 
tymianek, oliwki, papryki i maryno-
wane cytryny, a także subtelna woń 
nieskończonej ilości przypraw: cyna-
monu, sezamu, goździków, kminu, 
kolendry… Tyle kolorów ile zapachów 
i smaków, a wszystkie obecne są w lo-
kalnej kuchni – jednej z najbardziej 
lubianych na świecie.

Po trzęsieniu ziemi, które zniszczy-
ło miasto, zbudowano nową medynę 
zrekonstruowaną przez włoskiego 
architekta Coco Polizzi. Owa peł-
na wąskich uliczek osada kulturowa 
umiejscowiona w lesie eukaliptuso-
wym, 5 km od centrum miasta. Jest 
miejscem, w którym kultywowane 
są starodawne tradycje rzemieślni-
cze regionu. Wszyscy zainteresowani 
autentyczną sztuką berberyjską będą 
z pewnością zachwyceni kolekcją Ber-
ta Flinta zgromadzoną w Musée du 
Patromoine Amazigh. Obejmuje ona 
biżuterię, dywany, drzwi, narzędzia 
kuchenne i inne cenne obiekty świad-
czące o bogactwie kultury berberyj-
skiej i jej pradawnej proweniencji.

Nowa medyna jest kontynuacją tradycyjnych zamysłów urbanistycznych, odznaczających się ciągłą grą światła i cienia pośród drzew 
i kwiatów 
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Muzyka w powietrzu
Muzyka regionu Sus, będąc pierwot-
nie tradycyjną sztuką ludową, nabra-
ła współczesnego charakteru wraz 
z pojawieniem się kulturowego ruchu 
Amazigh. Muzycy jazzowi poszukują 
obecnie inspiracji w pieśniach berbe-
ryjskich Tachelhit, tworząc nowe wer-
sje ich znakomitych rytmów i melodii. 
Każdego lata podczas Festiwalu Timi-
tar, Agadir staje się miejscem przycią-
gającym muzyków z całego świata.

Dolce vita! 

Muzyka i taniec 
berberyjski budują 
niesamowitą atmosferę 
nocy nad oceanem
 

Agadir nocą
Srebrny księżyc odbijający się w wo-
dach zatoki to znak, że nadszedł 
czas, by zakosztować nocnego życia 
Agadiru. Co za wybór! Restauracje, 
kabarety, kasyna, piano bary, kluby 
nocne, dyskoteki pod gołym niebem – 
a może coś bardziej egzotycznego? 
Kiedy zapada noc przesiąknięta moc-
nym zapachem jaśminu, któż da radę 
jej się oprzeć?
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Każdego lata Agadir staje się miejscem przyciągającym muzyków z całego świata
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Kiedy światła miasta zaczynają odbijać się w wodach zatoki, nadchodzi czas na odkrywanie nocnego życia Agadiru
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Kultura smaku 

Zgodnie z berberyjską 
tradycją, ilość zdobień 
w stroju kobiety 
świadczy o statusie 
społecznym jej rodziny

sięgającymi brwi przyczepiane są przy 
skroniach do noszonych na głowie 
chust, tworząc tym samym swoistą 
ramę wokół twarzy. Kolczyki, naszyj-
niki i wisiorki występują w ogromnej 
rozmaitości kształtów i rozmiarów, 
a ich zdobienia i dekoracje wykonane 
są z korali, bursztynów, szklanych 
koralików lub monet. W takiej biżu-
terii pełno jest symboliki, a sztuka jej 
wytwarzania jest wciąż żywa i prak-
tykowana w warsztatach mistrzów 
rzemiosła z regionu Sus, w mia-
stach takich jak Tiznit, Inezgane czy 
Tarudant.

Zamiłowanie do wystawności
Elementem tradycyjnego stroju ber-
beryjskiej kobiety jest kilka srebrnych 
bransoletek, których właścicielka ni-
gdy nie zdejmuje, a których łagodne 
pobrzękiwanie stanowi muzyczne 
tło dla jej codziennej pracy. W świą-
teczne dni kobiety zakładają swoje 
najbardziej wytworne ubrania. Obo-
wiązkowo muszą one zawierać ele-
menty wykonane ze srebra. Zdobione 
geometrycznymi wzorami metalowe 
zapinki zwane fi bulami często zdo-
bione są również emalią i pomagają 
utrzymać suknię na piersiach i na 
ramionach. Diademy z wisiorkami 

Agadir-PL_tb.indd   16Agadir-PL_tb.indd   16 11-11-14   21:23:5111-11-14   21:23:51



17

Wyrafi nowana sztuka kulinarna Maroka oferuje niesamowite bogactwo smaków, a jej autentyczność udało się zachować między innymi 
dzięki czerpaniu inspiracji z lokalnych produktów

ne typowo berberyjskie produkty (olej 
arganowy, szafran z regionu Taliouine, 
miód z wioski Immouzer oraz migdały 
z miasteczka Tafraoute) oraz dania, 
takie jak chociażby pasta amlou, ta-
dżin z kurczaka z miodem, migdałami 
i rodzynkami oraz zupa z bobu. Po-
wszechnie wykorzystuje się też oliwę 
z oliwek, a także kmin i mieszanki 
przypraw, nie wspominając już o po-
pularnej w Agadirze miętowej herbacie 
i towarzyszących jej wypiekach…

Zamiłowanie do dobrego 
jedzenia
Marokańska kuchnia obejmuje wspa-
niałe klasyczne dania oraz ich niezli-
czone lokalne warianty występujące 
w różnych regionach kraju. W regio-
nach nadmorskich takich jak Aga-
dir, wyjątkową popularnością cieszą 
się oczywiście ryby, a przygotowywane 
z nich potrawy obejmują tadżin z tuń-
czykiem i rodzynkami, żabnicę z ma-
rynowaną cytryną, doradę z koprem 
i selerem oraz krokiety rybne z ryżem 
szafranowym. Kuchnia w rejonie Aga-
diru wykorzystuje jednak również licz-
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Poza utartym szlakiem 

W położonym u wrót 
Sahary parku 
narodowym Souss 
Massa podziwiać 
można gazele 
i antylopy żyjące 
w swoim naturalnym 
środowisku

Do parku wprowadzono też inne rzadkie 
gatunki pochodzące z regionu Sahary, 
takie jak antylopy adaksy, gazele mhor, 
oryksy i gazele dorkas. W parku naro-
dowym Souss Massa podziwiać można 
również wyjątkowo piękne i zachwycają-
ce krajobrazy o cechach, które w naturze 
rzadko można spotkać jednocześnie, ta-
kich jak nadmorskie klify, wydmy, bujna 
zieleń, tereny porośnięte wilczomleczem, 
ujścia rzek i zapierające dech w piersiach 
panoramy… Wizytę w parku można zor-
ganizować wokół jednego z dwóch głów-
nych tematów przewodnich: odkrywania 
saharyjskiej fauny w rezerwatach zwierząt 
Rokein i Arrouais lub eksplorowania ba-
gnistych terenów ujścia rzeki Wadi Massa 
zamieszkałych przez liczne gatunki pta-
ków.

Troglodyci z wioski Tifnit
Wioska rybacka Tifnit leży w granicach 
parku narodowego Souss Massa, 45 km 
na południe od Agadiru. Usadowioną 
w zagłębieniu zatoki wioskę i jej wspa-
niałą piaszczystą plażę podziwiać moż-
na ze szczytu klifów. Najstarsze siedzi-
by mieszkalne wyżłobiono bezpośrednio 
w klifach zwróconych w kierunku oceanu. 
Pozostający na brzegu miejscowi rybacy 
korzystają z bardzo długich wędek do po-
łowu kałamarnic, dorad i muławek, usa-
dawiając się na skałach lub wychylając 
się bezpośrednio ze swoich prymitywnych 
skalnych siedzib.

Park narodowy Souss Massa
Park rozciąga się wzdłuż linii brzegowej 
od ujścia rzeki Wadi Sus (położonego 
w południowej części Agadiru), aż po 
plaże Sisi Moussa Aglou (w okolicach 
miasta Tiznit). Bogactwo występujących 
w nim siedlisk (wydmy, stepy, obszary le-
śne, tereny podmokłe oraz rejony suche) 
powoduje niesamowite zróżnicowanie 
biologiczne obecnych tu gatunków zwie-
rząt i roślin. Park zajmuje powierzchnię 
około 33 800 hektarów. Prawie 250 ga-
tunków ptaków zamieszkuje tu na stałe 
lub spędza zimę, by powrócić potem do 
swojej strefy klimatycznej. Można spo-
tkać tu np. kormorany zwyczajne i kor-
morany czubate, kobczyki zwyczajne, 
rarogi górskie, warzęchy czy fl amingi. 
Najbardziej wyjątkowym z występu-
jących tu ptaków jest ibis grzywiasty. 
W parku znajdują się największe na 
świecie kolonie lęgowe tego wyjątkowo 
rzadkiego gatunku. Szacuje się, że żyje 
tu około 400 osobników. Żyjące w par-
ku ssaki to dziki, szakale, lisy, zające, 
mangusty, żbiki, żenety i jeżozwierze. 
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Linia brzegowa parku narodowego Souss Massa zawsze była rajem dla ptactwa

Ibis grzywiasty

Duży ptak brodzący, który w po-
zycji stojącej sięga 70 cm. Jego 
znakiem rozpoznawczym jest dłu-
gi, zakrzywiony i czerwony dziób, 
całkowicie czarne upierzenie oraz, 
co najważniejsze, całkowicie łysa, 
czerwona głowa. Ibis wije gniazda 
na klifach i żywi się insektami. 
Jest to obecnie gatunek zagrożony 
wyginięciem. W parku narodowym 
Souss Massa znajduje się ostat-
nia na świecie naturalna kolonia 

tych ptaków. Prowadzony jest pro-
gram mający na celu zapewnienie 
przetrwania tego gatunku, który 
obejmuje obserwację rozmnażania 
oraz liczebności populacji ibisów, 
a także zakładanie siedlisk, ochro-
nę przed drapieżnikami oraz edu-
kowanie okolicznych mieszkańców 
w zakresie ochrony ibisa grzywia-
stego.
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Cztery kluby 
golfowe Agadiru 
oferują niezrównaną 
różnorodność rodzajów 
i poziomów gry 
oraz naturalnego 
ukształtowania terenu

Klub Soleil Golf Club może poszczycić 
się polem 2 x 9 dołków oraz osobnym 
polem z 18 dołkami, co daje w sumie aż 
36 dołków rozmieszczonych na łagodnie 
pofałdowanym terenie. Najbardziej za-
awansowani gracze mogą cieszyć się tu 
wyjątkowo urozmaiconą i wymagającą 
technicznie grą.

Leżący na skraju puszczy Benserghao 
klub golfowy Ocean Golf Club otwarty 
w 2009 roku przez hotel Dorint Atlan-
tic Palace zajmuje powierzchnię 92,5 
hektara. Oferuje 3 pola do gry (po 9 
dołków każde), które zaprowadzą gracza 
w sam środek lasu eukaliptusowego. Po 
udanym pojedynku można zrelaksować 
się w stylowym budynku klubu, a gracze 
mają do dyspozycji najwyższej jakości 
sprzęt. Ponadto jest to jedyny klub gol-
fowy w Maroku oferujący w sumie aż 
81 dołków.

Kluby golfowe Agadiru: swing 
przy szumie fal oceanu
Każde pole golfowe w Maroko dostar-
czy graczom satysfakcji, ale w Agadirze 
różnorodność opcji może przyprawić 
o zawrót głowy. Cztery najwyższej kla-
sy pola golfowe leżące wzdłuż wybrzeża 
oceanu oferują rozmaite krajobrazy 
i gwarantują najwyższą przyjemność 
gry, zarówno początkującym, jak i wy-
trawnym graczom.

Klub golfowy Agadir Royal Golf 
Club oferuje 9 dołków, par 36, i jest 
idealnym miejscem dla golfi stów na 
każdym poziomie zaawansowania. 
Miejscowe pole golfowe to porośnięty 
kwiatami ogród z alejami i ścieżkami 
otoczonymi cyprysami, eukaliptusa-
mi, palmami i kaktusami.

Klub golfowy Méditerranée Dunes 
Club położony jest na pofałdowanym 
terenie porośniętym eukaliptusami 
i usłanym licznymi miniaturowymi 
jeziorkami. Oferuje trzy pola (na każ-
dym 9 dołków, par 36), więc gracze 
mogą wybrać to najlepiej odpowiada-
jące ich umiejętnościom.

Agadir w nowym świetle
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Pieczołowicie zbierany ręcznie szafran z okolic miasta Taliouine to prawdziwa rozkosz dla kubków smakowych

Raj dla podniebienia: 
wyjątkowe ziemie regionu Sus
Olej arganowy, szafran, migdały, 
miód, banany… Skąd pochodzą te 
wyśmienite, wielbione przez smako-
szy przysmaki? Miasteczko Tamri 
położone 60 km na północ od Aga-
diru słynie ze swoich gajów bana-
nowych. Smakowite, produkowane 
w tym regionie miody tymiankowe, 
lawendowe i kaktusowe są prezento-
wane w maju na Festiwalu Miodu, or-
ganizowanym przy Drodze Miodowej 
(Honey Road) w pobliżu miasteczka 
Imouzzer Ida Outanane. Najlep-
sze migdały pochodzą z miasteczka 
Tafraoute, choć drzewa migdałowe 
znaleźć można w całym regionie. 
Koneserzy poszukujący najlepszego 

szafranu powinni wybrać się do mia-
steczka Taliouine położonego na za-
chód od Taroudant. Drzewa arganowe 
są pospolite w całym regionie, ale to 
endemity – nie można ich znaleźć 
nigdzie indziej na świecie. Arganow-
ce można rozpoznać po ciemnozie-
lonych, owalnych liściach, krótkich, 
sękatych i poskręcanych pniach oraz 
przede wszystkim po kozach, które 
nieustannie wspinają się po nich, aby 
zjadać ich liście i owoce. Olej arga-
nowy powstaje z orzechów drzewa 
arganowego i cieszy się dużym za-
interesowaniem ze względu na swoje 
wyjątkowe właściwości dietetyczne 
i kosmetyczne.
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Wypady w okolice

Wodospady w okolicach 
Imouzzer Ida 
Outanane

anu. Rozpościerająca się tutaj wspaniała, 
7-kilometrowa plaża to prawdziwa mek-
ka surferów. Przyszłość tego uroczego 
kurortu i jego małego portu rybackiego 
jawi się w jasnych barwach, a nowe re-
zydencje i hotele budowane w ramach 
wprowadzonego przez rząd „Lazurowego 
Planu”, przekształcają Taghazout w zu-
pełnie wyjątkowe miejsce dla turystów 
poszukujących relaksu. Dodatkową za-
letą jest bliskie położenie i dostępność 
wszystkich udogodnień infrastruktury 
Agadiru, czyli lotniska, mariny jachto-
wej, dróg itp.

Imouzzer Ida Outanane
Kraina Ida Outanane położona na pół-
nocny-wschód od Agadiru to miniatu-
rowy raj na skraju Atlasu Wysokiego. 
Dotrzeć można tu podążając krętą dro-
gą biegnącą pośród zapierających dech 
w piersiach krajobrazów. Urwiste zbocza 
kanionu górujące nad obrośniętą palma-
mi i oleandrami rzeką schodzą do doliny 
Tifrit – jednej z najpiękniejszych w Ma-
roku, którą w latach siedemdziesiątych 
hipisi nazwali „Rajską Doliną”. Położony 
na wysokości 1160 m n.p.m region tury-
styczny Imouzzer Ida Outanane (60 km 
od Agadiru) góruje nad porośniętą drze-
wami palmowymi doliną i słynie również 
ze swoich rzek i wodospadów. Wycieczka 
po tym regionie, którą częściowo można 
odbyć pieszo po oznaczonych ścieżkach, 
na rowerze górskim, samochodem te-
renowym, a nawet konno lub na ośle, 
stanowi wspaniałe uzupełnienie nad-
morskich wakacji w Agadirze.

Plaże
Plaże leżące przy miejscowościach Tam-
raght i Taghazout, otoczone gajami ba-
nanowymi i kuszące licznymi restaura-
cjami, położone są tak blisko Agadiru, 
iż bardzo często odwiedzane są również 
przez lokalnych mieszkańców. Przylą-
dek Ghir to wzgórze, o którego skal-
ne wybrzeże rozbijają się fale Oceanu 
Atlantyckiego. Po przejechaniu przez 
miasteczko Tamri, wiodąca wzdłuż wy-
brzeża droga, odbija w kierunku poło-
żonego 180 km na północ od Agadiru 
miasta Essaouira, przyciągającego tury-
stów swoimi licznymi urokami.

Taghazout
Miejscowość Taghazout, leżąca 19 km 
na północ od Agadiru w kierunku przy-
lądka Ghir, charakteryzuje się łagodnym 
klimatem przez cały rok. Zawdzięcza to 
osłonie porośniętych drzewami argano-
wymi wzgórz oraz świeżej bryzie od oce-
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backa, a Bab Targua to przepiękny gaj 
palmowy ciągnący się na przestrzeni 
60 km wzdłuż drogi do Tafraoute…

Tafraoute
Droga wiodąca z Tiznitu do Tafraoute 
(110 km) wije się przez przełęcz Kerdo-
us i nawet jeżeli należy pokonywać ją 
bardzo uważnie, to i tak nie da się prze-
gapić zapierających dech w piersiach 
widoków. Wiejski krajobraz zmienia 
się w miarę zbliżania się do Tafraoute, 
a droga wije się w dolinie wypełnionej 
zdumiewająco wielkimi blokami różo-
wego granitu, drzewami palmowymi 
i przypominającymi pudełka domka-
mi przytulonymi do zboczy. Pośrodku 
tego fantasmagorycznego krajobrazu, 
który mieni się wszelkimi kolorami – 
od bladej pomarańczy aż po głęboką 
purpurę podczas zachodu słońca – leży 
miasteczko Tafraoute. Jest ono stolicą 
migdałowej krainy, corocznie w lutym 
odbywa się w Tafraoute Festiwal Kwit-
nących Migdałów.

Tiznit
Miasto Tiznit położone jest 58 km 
na południe od Agadiru, a jego różo-
we, blankowane mury są pierwszym 
widokiem, który ukazuje się przyby-
szowi. Spacer po szańcach sprawi, że 
poczujesz się jak aktor grający w śre-
dniowiecznej epopei! W środku medy-
ny znajduje się wypełniona srebrnymi 
skarbami jaskinia Ali Baby. Możesz 
przebierać w oszałamiającym bogactwie 
wyrobów, takich jak fi bule, przepaski, 
pierścionki i ozdobne sztylety. Zatrzy-
maj się w cieniu jednego z otoczonych 
krużgankami podwórek, aby podziwiać 
precyzyjną pracę mistrzów złotnictwa, 
którzy mimo upływu czasu wciąż pozo-
stają wierni starodawnym technikom, 
tradycjom i symbolice. Przystań na 
chwilę na wspaniałym placu Mechouar, 
aby doświadczyć nocnego życia mia-
sta. W okolicach Tiznitu również nie 
brakuje licznych atrakcji, które są ide-
alnym pretekstem do zorganizowania 
fascynującej wycieczki – Aglou Plage 
to fascynująca prymitywna wioska ry-

Kwadratowe domki z różowego granitu i wszechobecne drzewa palmowe nadają miasteczku Tafraoute wyjątkowy charakter
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Atrakcje regionu

Region Sus obfi tuje 
w zapierające dech 
w piersiach krajobrazy

(tak określa się mieszkańców Taro-
udant) i po zmierzchu zaczyna tętnić 
życiem. 30 km od miasteczka znajduje 
się gaj palmowy Tioute – orzeźwiająca 
oaza w letnim upale, która stanowi 
popularny cel wycieczek – pieszych 
lub na ośle.

Taliouine
Taliouine znajduje się 119 km od 
Taroudant, na drodze do Warzazat, 
1000 m nad poziomem morza i na 
przepięknej pustyni otoczonej fa-
lującymi w powietrzu górami. Nad 
miasteczkiem góruje dumnie kashba 
Glaoui, zawieszona pod intensywnym 
niebieskim niebem.

Taroudant
Otoczony okazałymi ceglanymi mura-
mi Taroudant (80 km od Agadiru) był 
niegdyś stolicą regionu Sus. Można 
je obejrzeć udając się na przejażdżkę 
(7 km) eleganckim powozem, szcze-
gólnie urokliwą w złotym, późnopopo-
łudniowym słońcu. Spacer po sponta-
nicznie krzyżujących się uliczkach jest 
prawdziwą przyjemnością: miasteczko 
jest pełne słońca i obfi tuje w ogrody. 
Dwa suki (berberyjski i arabski) ofe-
rują mnóstwo towarów: przyprawy, 
rośliny lecznicze, owoce, przedmioty 
wykonane z „kamienia Taroudant” 
(na targu berberyjskim) oraz biżute-
rię, antyki i towary używane (na targu 
arabskim). Plac Al-Alaouyine jest po-
pularnym miejscem spotkań Roudani 
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Mirleft
Mirleft leży na szczycie klifu wzno-
szącego się nad oceanem, 40 km na 
południe od Tiznit. To świetne miej-
sce na relaks i odpoczynek, pełne 
urokliwych zatoczek wcinających się 
w ściany ostrych klifów (dlatego należy 
pytać mieszkańców o miejsca, w któ-
rych można się bezpiecznie kąpać).

Sidi Ifni
Sidi Ifni – dawna enklawa hiszpańska, 
leży na wysokim klifi e wznoszącym się 
nad szeroką piaszczystą plażą, 30 km 
od Mirleft. W centrum miasteczka 
panuje nadal hiszpańska atmosfera, 
zarówno ze względu na architekturę, 
jaki i życie nocne. Wydaje się, iż w tym 
uroczym i spokojnym miasteczku, po-
łożonym z dala od utartych ścieżek, 
zatrzymał się czas. Okolice Sidi Ifni 
są również rajem dla surferów.

Rybacy i surferzy zazdrośnie strzegą wiedzy o zatokach i jaskiniach okolic Mirleft
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Informacje dodatkowe i przydatne adresy

Formalności związane 
z wjazdem do Maroka
W przypadku pobytu krótszego niż 90 
dni wymagany jest paszport. Jeśli wyjazd 
organizowany jest przez biuro podróży 
dla grupy większej niż 8 osób oraz w za-
leżności od kraju, może wystarczyć do-
wód osobisty. Dla obywateli niektórych 
krajów wymagana jest wiza.

W celu uzyskania dodatkowych infor-
macji należy skontaktować się z konsula-
tem Maroka lub placówką dyplomatyczną 
w danym kraju. Aby wjechać do Kró-
lestwa Maroka nie są wymagane żadne 
szczególne szczepienia. Osoby podróżują-
ce ze zwierzęciem muszą przedstawić za-
świadczenie, że nie choruje ono na wście-
kliznę (nie starsze niż 6 miesięcy).

Wymiana pieniędzy
Walutą obowiązującą w Maroku jest dir-
ham, na który składa się 100 centymów. 
Obcą walutę można wymienić w bankach 
lub innych akredytowanych punktach.

Strefa czasowa
W Maroku obowiązuje czas Greenwich 
(GMT).

Kalendarz wydarzeń:
Styczeń –  Festiwal Kina i Migracji
Lipiec –  Festiwal Timitar
Październik –  Koncert na rzecz 

Tolerancji
Grudzień –  Turniej European Press 

Golf Trophy

Numery alarmowe:
Policja 19
Straż pożarna 150
Informacja 160
Pomoc drogowa 177

Informacje praktyczne

Regionalne Biuro Informacji 
Turystycznej:
Avenue Mohamed V, budynek Ignouan
Tel.: 05 28 84 63 77 / 84 63 79
Fax: 05 28 84 63 78

Rada Turystyki Regionalnej:
Avenue Hassan II
Tel.: 05 28 84 26 29 / 38 / 58
Fax: 05 28 84 25 95

Dworzec kolejowy ONCF:
Supratours Agence de Transport et Tourisme
33, rue Yacoub El Mansour, Talborjt
Infolinia: 08 90 20 30 40
www.oncf.ma

Lotnisko Al Massira:
Rue d’Inazgane km 28
Infolinia: 08 90 00 08 00

Marina: www.port-marina-agadir.com

Kluby golfowe:
Royal Golf d’Agadir: km 12 route Ait
Melloul
Tel.: 05 28 24 85 51
Fax: 05 28 23 47 02

Golf des Dunes: Chemin Oued Souss Beb
Sergaw
Tel.: 05 28 83 45 59
Fax: 05 28 83 46 49

Golf du Soleil: Chemin des Dunes
Tel.: 05 28 33 73 29
Fax: 05 28 33 73 33
www.golfdumaroc.com

Golf de l’Océan:
Secteur Balnéaire et Touristique B.P: 194
Tel.: 05 28 82 41 46
Fax: 05 28 82 41 66
www.golfdumaroc.com

Prognoza pogody: www.meteoma.net

Offi ce des Changes
(Urząd Nadzoru Walutowego):
www.oc.gov.ma

Przydatne adresy 
i kontakty

Więcej informacji znajduje się na www.visitmorocco.com
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Plan centrum Agadiru
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Marokańskie Narodowe Biuro Turystyki
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