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Wakacje, które przywrócą was do życia
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Wprowadzenie

Wschodni Region Maroko – od Morza Śródziemnego 
do wrót pustyni
Bezkresna przestrzeń rozciągająca się na wschodzie Maroka od miej-
scowości Saïdia nad brzegami Morza Śródziemnego, aż po oazę 
Figuig (czyt. Fidżidż) na Saharze, graniczy od zachodu z górami 
i doliną Moulouya, a od wschodu opisuje ją granica z Algierią. Region 
Wschodni Królestwa oferuje swoim odkrywcom niezrównaną różno-
rodność krajobrazów. Łagodny śródziemnomorski klimat z niewielkim 
opadami deszczu cieszy mieszkańców północy (Saïdia), podczas gdy 
w nisko położonych górach Beni Snassen potrafi  padać już całkiem 
porządnie. Równiny Tendrara i Bouarfa są suche, natomiast na połu-
dniu obok Figuig rozciąga się już prawdziwa strefa okołopustynna. 
W przeszłości niewielu turystów docierało do tego odległego, granicz-
nego regionu. Bynajmniej nie dlatego, że brakuje mu zalet. Apogeum 
rozwoju miasta Saïdia jako nadmorskiego kurortu przypadło na 
moment, gdy wybudowano nową część miasta. Resort położony jest 
zaledwie kilka godzin lotu od największych miast Europy, do dyspo-
zycji podróżnych są dwa międzynarodowe lotniska Oujda i Nador. 
Saïdia to doskonałe miejsce na początek przygody z Maroko, jest też 
idealną bazą wypadową do odkrywania całego regionu.

Plaża nad ujściem 
rzeczki, niedaleko 
Nador
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Saïdia w całej swej chwale

Architektura miasta 
Saïdia to harmonijne 
połączenie tego co nowe, 
z tym co starożytne.

Saïdia wzrosła w czasach, gdy rezydu-
jący w Maroko Europejczycy (mówimy 
o czasach francuskiego protektoratu 
ok. roku 1913) upodobali sobie miasto, 
wówczas mały nadmorski kurort. Po 
uzyskaniu niepodległości, wspaniałe 
plaże wciąż przyciągały miłośników 
kąpieli morskich, a samo miasto stało 
się najbardziej popularnym kurortem 
pośród Marokańczyków. W ostatnich 
latach wielkie inwestycje przyciągnęły 
międzynarodowy ruch turystyczny. 
Powstała imponująca marina na 840 
miejsc, pobudowano cztero- i pięcio-
gwiazdkowe hotele, apartamentowce, 
centrum handlowo -rozrywkowe Medina 
Center, trzy pola golfowe... Mówiąc 
w skrócie Saïdia stała się nowoczesnym 
nadmorskim kurortem oferującym 
turystom wszystko, czego tylko dusza 
zapragnie.

Saïdia: tradycyjne miejsce 
wypoczynku miłośników 
morskich kąpieli

Dlaczego Saïdia jest tak fantastycznym 
miejscem na wakacje? Natura obda-
rzyła ten region niezwykłymi atutami. 
Cudownie umiarkowany klimat, 14 km 
piaszczystych plaż, spokojne, płytkie, 
kryształowo czyste laguny, bogactwo ryb 
i owoców morza, wybrzeże od zachodu 
oplatają zatoki ciągnące się przez przeszło 
200 km, niedaleko od miasta znajdziemy 
rozmaite turystyczne atrakcje – mniejsze 
i większe. Cóż można chcieć więcej od 
wakacyjnego raju?

Powstanie miasta Saïdia datuje się na 
rok 1883, kiedy sułtan Hassan I wybu-
dował fortecę (arab. Kasbah), do dziś 
dostępną dla zwiedzających. Popularność 
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Marina Saïdia – jachtsmeni znajdą tu wszystko, czego można wymagać od nowoczesnego portu, dokoła eleganckie wille 
i apartamentowce

Ras el Ma

W marinie Saïdia do dyspozycji żegla-
rzy przygotowano ponad 800 moorin-
gów do cumowania, a w niedalekiej 
przyszłości planuje się zwiększyć ich 
ilość do 1350, co uczyniłoby z mia-
sta trzeci największy port jachtowy 
na Morzu Śródziemnym. W marinie 
jachtsmeni mogą korzystać z pełnej 
gamy usług, kapitanat portu przygo-
towuje specjalistyczne komunikaty 
meteorologiczne, dba o bezpieczeństwo, 
utrzymuje infrastrukturę w należy-
tym stanie, do dyspozycji żeglarzy jest 
też jachtklub, warsztaty oraz sklepy 
ze sprzętem żeglarskim. Oczywiście 
w takim miejscu nie mogłoby zabraknąć 
restauracji – słyną one z dań rybnych 
i świeżych owoców morza. Produkty 
w większości pochodzą od lokalnych 
rybaków, którzy codziennie przywożą 
je z pobliskich łowisk, także z okolic 
Nador i Ras El Ma. Wybredny smakosz 
znajdzie tu dania kuchni narodowej 
jak i międzynarodowej, od typowych 
potraw kuchni marokańskiej np. paelli, 
do bardziej klasycznych przebojów, jak 
pieczony kurczak czy szaszłyki wołowe, 
aż po pizzę!

Saïdia – Błękitna Perła Morza 
Śródziemnego

Wzdłuż linii brzegowej wybudowano 
luksusowe hotele, które oferują pełen 
zakres usług, na najwyższym poziomie. 
Goście znajdą tu wszelkie możliwe 
udogodnienia, doskonałą infrastruk-
turę niezbędną do uprawiania sportów, 
jak np. pola golfowe, korty tenisowe, 
SPA, kluby fi tness. Centrum Medina 
ze swoimi wąskimi uliczkami, bra-
mami, placami, zaułkami, tarasami, 
sklepikami i kafejkami zostało zapro-
jektowane tak, by naśladować atmos-
ferę klasycznej marokańskiej medyny. 
To idealne miejsce by wybrać się na 
zakupy albo po prostu pospacero-
wać. Innym doskonałym miejscem 
dla miłośników pieszych wycieczek 
jest 6-kilometrowy nadmorski bul-
war Paseo Maritimo – niezależnie od 
pory dnia można się nim wybrać na 
urokliwą przechadzkę.
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Śródziemnomorska zatoka

Wzdłuż wybrzeża 
ciągną się przepiękne 
piaszczyste plaże

Laguna Mar Chica

Kariat Arekmane
25 km przed Nador rozciąga się długa 
na 7 km plaża Kariat Arekmane. 
Południowa część to łańcuch uro-
czych, nadbrzeżnych lagun. Plaża jest 
łatwo dostępna i słynie z doskonałego 
kąpieliska oraz wspaniałych złotych 
piasków.

Laguna Mar Chica
Laguna Mar Chica w miejscowo-
ści Nador to przykład wspaniałego 
krajobrazu nadmorskiego. Pokrywa 
powierzchnię ponad 115 km², głę-
bokości wahają się tu od 0,5 m do 
7 m. Od pełnego morza oddziela ją 
wstęga wydm, długa na 24 km. Woda 
z Morza Śródziemnego dostaje się do 
środka kanałem zwanym Boucana, 
wszystko otoczone jest piaszczystymi 
plażami – miejsce wprost idealne do 
uprawiania sportów wodnych oraz 
wędkarstwa.

Saïdia to także nieskończone pasma 
piaszczystych plaż, które rywalizują ze 
sobą o miano najpiękniejszej. Z jednej 
strony otoczone kryształowym morzem, 
z drugiej toną w zieleni – perfekcyjna 
kompozycja stworzona przez naturę. 
Saïdia to takie miejsce, gdzie możecie 
leniuchować, tyle ile tylko dusza zapra-
gnie, ale też codziennie odkryjecie coś 
nowego i ekscytującego.

Rezerwat Przyrody Moulouya
Plaże wokół miasta rozciągają się aż do 
estuarium Oued Moulouya – mokradeł, 
gdzie co roku zimują ptaki wędrowne. 
Łatwo trafi ć do tego ornitologicznego 
raju, który jest chronionym przez prawo 
rezerwatem przyrody.

Plaże Ras El Ma
Przeprawiacie się przez most w Moulo-
uya i podążacie za droga przez kilka 
kilometrów, aż trafi cie do rybackiej 
wioski Ras El Ma i jej plaży. Nad kra-
jobrazem dominuje wspaniały skalisty 
klif, a piaszczyste wydmy porasta minia-
turowy las eukaliptusów.
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Plaże Oued Kert
Plaża zaczyna się na zachód od ujścia 
Oued Kert, jej piaski ciągną się aż 
przez 8 km, aż do Poimte Negri. 
Okoliczne wody są dość głębokie.

Plaże Kallat
Ten rozległy, piaszczysty kawałek lądu 
rozciąga się pomiędzy dwoma klifami, 
34 km na zachód od Nador, plaża 
ma prawie 5 km długości i graniczy 
z paskiem lasu. Słynie jako kąpielisko 
i jest najbardziej zatłoczona w week-
endy. To popularne miejsce, ukochane 
także przez miłośników wędkarstwa.

Plaże Boucana
Rybacka wioska Boucana znajduje 
się niedaleko portu Beni Ansar 
w Nador. Nieopodal niej położona 
jest plaża mająca kształt końskiej 
podkowy. Naprawdę warto ją odwie-
dzić. Tawiza tak opisywał piękno 
tego regionu: „Ktokolwiek odwiedzi 
Boucanę, nigdy nie zapomni wspa-
niałego, słonego krajobrazu i nie-
skończonego spokoju wydm, które 
są niczym ziemski język. Gdyby 
mogły przemówić, pewnie wyszep-
tałyby niezwykłe tajemnice historii 
tego miejsca”

Odpoczynek w cieniu parasolki na plaży, nieziemski błękit morza rozciągającego się przed naszymi oczami – ot i cała tajemnica 
śródziemnomorskiego stylu życia!
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Saïdia w nowym świetle
Festiwale przez cały rok!

Festiwale pod gołym 
niebem – muzyka, 
taniec – każdy 
znajdzie coś dla siebie

Ludowy zespół podczas Festiwalu Reggada

okupacji Hiszpanii przez Arabów między 
VIII a XV wiekiem. Do dziś kultywo-
wana jest przez rozmaite zespoły i sto-
warzyszenia, a Oudja stała się strażni-
kiem i powiernikiem tej tradycji, której 
wyrazem jest właśnie Festiwal Muzyki 
Gharnati. Odbywa się on rokrocznie 
w marcu.

Festiwal Reggada, Saïdia
Odbywa się co roku w sierpniu, jako 
hołd dla muzyka o imieniu Reggada, 
urodzonego w plemieniu Beni Snassen. 
Festiwal jest przykładem tego, jak regio-
nalna tradycja może przekraczać granice 
i stać się inspiracją nie tylko muzyków 
lokalnych, ale także na ogólnonarodo-
wym, a nawet na międzynarodowym 
poziomie. Podczas trwania festiwalu 
spotkamy wiele sław, także grających 
muzykę Raï, czy w stylu Gharnati, 
a także inne popularne style.

Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Raï, Oujda
Festiwal ten odbywa się co roku w lipcu 
i jest świętem stylu muzycznego, który 
pierwotnie narodził się w Algierii. Wie-
czorami spotykają się najlepsi śpiewacy 
i muzycy z Maroko i Algierii, by wspólnie 
koncertować. Muzyka Raï oraz artyści, 
którzy ją wykonują, cieszą się niezwy-
kłym szacunkiem i popularnością, co 
tłumaczy tłumy odwiedzających festiwal 
słuchaczy. Czyni to Oujdę najpopular-
niejszym po Casablance miastem z tej 
rangi muzycznym wydarzeniem w kalen-
darzu imprez.

Festiwal Muzyki Gharnati, 
Oujda
Gharnati oznacza „pochodzący z Gra-
nady”. Nazwa odnosi się do wyrafi no-
wanej andaluzyjsko-arabskiej tradycyj-
nej muzyki, która rozwinęła się podczas 
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Haft mejboud – sztuka sięgająca jeszcze czasów ottomańskich

Sztuka i rzemiosło – nowe 
spojrzenie
Rzemieślnicy i artyści w Maroko mają wyczu-
cie i wiedzą jak dostosować się do zmieniają-
cych się w czasie gustów. Potrafi ą połączyć 
tradycję i nowoczesną kreatywność, mieszają 
style, kolory i dawną wiedzę w harmonijną 
całość, tworząc udany mariaż starożytności 
ze współczesnością. Nowatorskie pomysły 
natchnione duchem dziejów pozwalają two-
rzyć doskonałej jakości wyroby, trafi ające 
także w nowoczesne gusta.

Hodowla owiec to jedna z najważniejszych 
dziedzin rolnictwa Regionu Wschodniego 
Maroko. Produkuje się tu wełnę w prze-
mysłowych ilościach, a po przetworzeniu 
powstają z niej tkaniny (djellabas i bumous) 
oraz koce (bourabah) i dywany. Tak jak 
i w całym Królestwie, produkcja wełnianych 
dywanów odbywa się dokładnie według ściśle 
ustalonych zasad, opisujących długość wło-
sia, wzór, gęstość węzłów. Wełniane wzory 
komponuje się z naturalnie barwionych włó-
kien w czterech podstawowych kolorach – 
białym, czarnym, szarymi i brązowym.

Lokalni rzemieślnicy potrafi ą także wyko-
rzystać pochodzącą z wysokich równin 
trawę esparto. Wyplatają z niej maty oraz 
kosze, a także wszelkie możliwe przedmioty 
codziennego użytku. Potrafi ą łączyć sło-
miane wyplatanki z metalowymi elemen-
tami, dzięki czemu powstają stoły, krzesła 
i inne elementy wyposażenia domu. W taki 
sposób nowe przedmioty nawiązują do tra-
dycji i harmonijnie łączą się z nowocze-
snością.

Autentyczna kuchnia regionalna
Marokańska kuchnia słynie z bogactwa 
i subtelności smaków. Zacznijcie kulinarną 
podróż od spróbowania niektórych tradycyj-
nych dań regionu. Niech będą preludium 
do smaków, które na was czekają w głębi 
kraju. Ślinka cieknie na widok lokalnych 
ciastek, nawet bardzo wybredni smakosze 
nie będą mogli narzekać – nie bójcie się 
eksperymentować!

Le Karane, specjalność z Oujda, to gładkie 
puree zrobione z mąki i ciecierzycy, krewna 
niceańskiej socca, genueńskiej farinaty, czy 
panelle z Palermo. Jeśli tego nie skosztujecie, 
będzie to niewybaczalny błąd!

Berkoukech to rodzaj pikantnej, pożywnej 
zupy – ziarna pszenicy gotowane są z warzy-
wami dostępnymi sezonowo, tradycyjnie ser-
wuje się ją trzeciego dnia po narodzinach 
dziecka.

Jeśli chodzi o ciastka, to rejon słynie ponad 
wszystko z kaaks – chrupiących obwarzan-
ków, zawierających mąkę, ziarna anyżu, kar-
damon oraz ziarna sezamu. Innym raryta-
sem są makrout -małe ciasteczka z semoliny 
wypełnione nadzieniem z daktyli, smażone, 
a następnie zanurzone w miodzie. Zwykle 
podaje się je do herbaty, albo towarzyszą 
codziennemu posiłkowi z chlebem. Ciastka 
piecze się na specjalne okazję, albo zwyczaj-
nie dla przyjemności, gdy po prostu jest się 
głodnym.

Uczta zarówno 
dla oczu jaki i dla 
podniebienia

Saidia-PL_tb.indd   11Saidia-PL_tb.indd   11 11-11-14   21:38:0011-11-14   21:38:00



12

Saïdia inspiruje – poddaje zupełnie nowe pomysły na wakacyjny wypoczynek
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Aktywność na wakacjach

Saïdia to miejsce, 
gdzie rytm życia bije 
w rytmie morskich fal

Skok na głęboka wodę
Nurkowanie w krystalicznie czystych 
wodach w pobliżu Saïdia pozwoli wam 
poznać bogactwo fauny i fl ory południo-
wego wybrzeża Morza Śródziemnego. 
Nie ma tu zdradliwych prądów, a miejsca 
nurkowe i infrastruktura są doskonale 
przygotowane na przyjęcie nurków, 
niezależnie od stopnia ich zaawanso-
wania.

A może na ryby?
Wody okalające region Saïdia zdumie-
wają bogactwem gatunków ryb, dostar-
czają miłośnikom wędkarstwa niesamo-
witych wrażeń. Łowiska, infrastruktura 
oraz sprzęt wędkarski czekają na mor-
skich łowców, do tego murowana pogoda 
zachęca, by poszukać szczęścia i przeżyć 
hol życia.

Śródziemnomorska 
piaskownica
Saïdia to miejsce, gdzie wieją umiarko-
wane, stabilne wiatry, morze jest ciepłe 
i spokojne, boski klimat sprzyja uprawia-
niu sportów (zwłaszcza wodnych) oraz 
wszelkim aktywnościom poza domem.

Na fali
Marina i port jachtowy służą tym wszyst-
kim, którzy ponad wszystko cenią życie 
na fali – łodzie małe i duże, kabinówki, 
łodzie spacerowe, żaglówki, sportowe 
katamarany – do wyboru, do koloru! 
Nawet jeśli chcecie pływa bardziej eks-
tremalnie, na pewno znajdziecie sprzęt 
i instruktorów, by bezpiecznie i przyjem-
nie uprawia wasz ulubiony sport.
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Saïdia to raj nie tylko na morzu, także na lądzie

Wiele roślin, które tu napotkacie, to 
endemity, nie występują nigdzie indziej 
na świecie.

Na końskim grzbiecie
Maroko słynie z hodowli koni czystej 
krwi arabskiej. To naprawdę wielka 
przyjemność dosiąść grzbietu jednego 
z tych pięknych zwierząt. W sezonie let-
nim można wzią lekcję jazdy konnej lub 
wybrać się na wędrówkę w siodle i zwiedzi 
otaczającą okolicę.

Okiem myśliwego
Myśliwi będą zadowoleni z wakacji 
w Maroko. Góry Beni Snasen obfi -
tują w zwierzynę. Aby zapolować 
trzeba wykupić licencję (dostępna na 
miejscu). W zależności od pory roku 
poluje się na kuropatwy, przepiórki, 
zające czy dziki.

Dołki i górki
Saïdia ma aż trzy pola golfowe (18 doł-
ków każde). Miłośnikom golfa mogą 
się delektować słońcem i morska bryzą 
na ponad 210 hektarach zielonej prze-
strzeni, starannie zaprojektowanej przez 
światowej sławy architekta Francisco 
Sagalesa. Saïdia słynie wśród golfi stów 
nie tylko w Maroko, uchodzi bowiem za 
jedno z najlepszych miejsc do gry golfa 
w rejonie Morza Śródziemnego. Para-
frazując: kochanego golfa nigdy dość! 
Trzy pola golfowe, to przecież trzy razy 
większa przyjemność!

Poza miastem
Wystarczy wybrać się za miasto, by 
napotkać zapierające dech w piersiach 
krajobrazy. Na każdym kroku czekają 
nas nowe odkrycia, widoki typowo 
śródziemnomorskie, ale nie tylko. 
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Miejsca, które trzeba koniecznie zobaczyć

Rezerwat przyrody 
w ujściu rzeki Oued 
Moulouya

Góry masywu Beni Snassen

Ujście rzeki Moulouya – 
miejsce o specjalnym znaczeniu 
z punktu widzenia biologii 
i ekologii

Rozlewisko ujścia rzeki Moulouya 
znajduje się tylko kilka kilometrów od 
Saïdia i łatwo tam dotrzeć samochodem. 
Znajduje się ono na liście SIBE (Site 
of Biological and Ecological Interest). Jest 
to ekosystem o niezwykłej różnorodno-
ści zamieszkujących go gatunków, na 
powierzchni 4500 hektarów znajdują 
się mokradła, bagienne wydmy i lasy 
tamaryszkowe. To jedno z najlepszych 
zimowisk dla wodnych ptaków wędrow-
nych, jakie mieści się w obszarze Morza 
Śródziemnego. Występują tu masowo 
czapla biała, czapla purpurowa, mewa 

romańska, mewa czarnogłowa, turkawka 
zwyczajna. Każdy miłośnik przyrody 
znajdzie tu coś dla siebie.

Moulouya to także atrakcyjne miejsce dla 
każdego, kto ma fantazję odkryć legen-
darny szlak wodny – drugi najdłuższy 
w Maroko.

Masyw gór Beni Snassen – 
obdarzone hojnie przez 
przyrodę
Nie godzi się spędzić wakacji w rejonie 
Saïdia i nie wybrać się w góry Beni 
Snassen, mały śródziemnomorski masyw 
osiągający wysokość 1535 m n.p.m. To 
naturalna skarbnica przyrodnicza i kul-
turowa regionu.
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Półwysep Ras Salasat Madari

Miejscem najbardziej znanym z wyjąt-
kowych formacji geologicznych jest 
Zegzel Gorge. Droga, która przez 
niego prowadzi, to istny odcinek spe-
cjalny i wymaga od kierowcy najwyż-
szej uwagi i koncentracji. Meandrując 
z biegiem rzeki, dotrzemy we wszystkie 
najważniejsze miejsca, a spektakularne 
widoki na tarasowo położone sady fi g, 
granatów, gaje pomarańczowe, dzikie 
róże i oleandry wynagrodzą nam wszel-
kie trudy.

Jaskinia Wielbłądzia. Nazywana 
jest tak z uwagi na kształt jednego ze 
stalagmitów, który jako żywo przypo-
mina dromadera. Jest największą jaski-
nią w regionie. Jest tak oświetlona, że 
odwiedzający mogą bez problemów 
podziwiać imponujące stalaktyty i sta-
lagmity wyrzeźbione w skałach przez 
Matkę Naturę. Oczywiście miejsce to 
jest rajem dla miłośników eksploracji 
jaskiń.

Jaskinia Gołębia. Miejsce to uchodziło 
za niezwykłe nawet w czasach prehisto-
rycznych. Ludzie zamieszkiwali tu już 
pomiędzy 21 000, a 10 800 rokiem p.n.e. 
Wykopaliska odkryły ślady co najmniej 
czterech kultur prehistorycznych.

Zbliżając się do Tafoughalt docieramy 
do niezwykłego punktu widokowego – 
panoramiczny widok na dolinę Moulo-
uya i Morze Śródziemne rozpościera się 
przed naszymi oczami. Nieduża wioska 
górska położona jest 44 km od Saïdia, 
na wysokości 850 m n.p.m. Latem 
panuje tu przyjemny chłód dzięki bry-
zie morskiej (morze oddalone jest stąd 

zaledwie o 30 km licząc w linii prostej). 
To idealna baza wypadowa w pobliskie 
góry. Zapaleni botanicy, zwłaszcza miło-
śnicy drzew, będą czuć się tu jak w raju, 
ponieważ masyw Beni Snassen słynie 
z różnorodnego ekosystemu. Występuje 
tu wiele rozmaitych gatunków drzew: 
eukaliptusy, dęby, sosny, tuje, palmy 
doum (palmy karłowate). Niech jednak 
temperatury latem was nie zmylą, zimą 
pada tu obfi cie śnieg; w końcu to jest 
wioska górska!

Wielkie Jeziora i Półwysep Ras 
Salasat Madari
Tamy Machaa Hammadi i Mohameda 
V spiętrzyły wody na rzece Oued Moulo-
uya i w ten sposób powstały rozległe 
sztuczne jeziora. Stanowią one zaplecze 
i umożliwiają nawodnienie tego suchego 
regionu oraz podniesienie poziomu wód. 
Zbiorniki stały się również doskonałym 
miejscem do wypoczynku – przyciągają 
miłośników wędkarstwa i sportów wod-
nych. Jadąc od Saïdia wjedziemy z pół-
nocy przez Zaïo, a od południa, wzdłuż 
drogi El-Aïoun Taourirt. Możemy się 
tam dostać też bezpośrednio z masywu 
Beni Snassen. Każdy kto kocha morze 
pokocha też Półwysep Ras Salasat 
Madari, położony na północ od Nador. 
Uznawany jest za jedno z najpiękniej-
szych miejsc w Maroko. To istny ptasi 
raj, górski półwysep, który opada w obję-
cia kryształowo czystego, turkusowego 
morza. Widoki z samego szczytu wprost 
zapierają dech w piersiach, w dole rozcią-
gają się wspaniałe plaże, tuż obok stoi 
dumnie latarnia morskiej. Miłośnicy 
nurkowania znajdą pod wodą bogactwo 
życia i wspaniałe podwodne skarby.

Jaskinia Wielbłądzia
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Wycieczki

Brama do miasta 
Bab Al Gharbi in

Medyna w Oujda – Pałac Essebti

Urzekająca różnorodność 
architektury
Z murów okalających dawniej medynę 
pozostało niewiele, za wyjątkiem bram 
wjazdowych Bab Al Gharbi i Bab Sidi 
Abdelouahab. Ta ostatnia została zbu-
dowana w XIII w i jest najlepiej zacho-
waną bramą w całym mieście. Plac, który 
znajduje się naprzeciwko, służył kiedyś 
jako miejsce wypoczynku dla karawan, 
przybywających do miasta ze wschodu. 
Meczet Al Kabir

został wybudowany w 1298 roku (znany 
jest też pod nazwą Wielki Meczet) 
i razem z trzema fontannami zalicza 
się do najstarszych zabytków w mie-
ście. Na lewo od głównego wejścia do 
meczetu znajduje się wąska, boczna 
uliczka, która prowadzi do prawdziwej 
architektonicznej perełki medyny – do 
medresy z czasów panowania Meryni-
dów. Może nie imponuje rozmiarami, 
ale uważana jest za istne arcydzieło 
sztuki merynidzkiej. Stanowi wciąż 
żywy dowód wielkości i bogactwa kul-
turalnego regionu.

Pałac Dar Essebti stanowi również cie-
kawy obiekt architektoniczny. Umiej-
scowiony poza medyną, zbudowany 
w 1938 roku, pierwotnie był rezydencją 
bogatego kupca. Dziś stanowi miejsce, 
gdzie odbywają się doniosłe ceremo-

Oujda – miasto niedoceniane
Na pewno nie pożałujecie, jeśli wybie-
rzecie się do Oujda. W tym miejscu 
przez wieki stykały się światy Afryki 
Północnej i Europy, świat Berberów, 
Imperium Ottomańskiego, a wszystko 
to okraszone wiekami historii andalu-
zyjsko-arabskiej.

Medyna
W samym sercu miasta położona jest 
medyna, skąpana w śródziemnomorskim 
słońcu, pełna życia, kolorowa i beztro-
ska. Koniecznie trzeba się przespacero-
wać wśród krzątających się ludzi, robią-
cych zakupy – w ten sposób poczujcie 
rytm tego miejsca. Niech poprowadzą 
was zapachy tysiąca przypraw, herbaty 
miętowej, kawy i ciastek. Niech wasze 
oczy nacieszą się maleńkimi zaułkami, 
kolorowymi tynkami arkad, warszta-
tami, gdzie lokalni rzemieślnicy w sku-
pieniu tworzą swoje dzieła... A, i nie 
zapomnijcie odwiedzić Wodnego Targu 
(Souk El Ma), który zawdzięcza swoją 
nazwę temu, że kiedyś kupowało się tam 
wodę wykorzystywaną następnie do pod-
lewania ogrodów przydomowych.
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warto odwiedzić park Lalla Meryem, 
z promieniście rozchodzącymi się 
ścieżkami, ulokowany niedaleko Kas-
bah. Na terenie parku położone jest 
muzeum, które zgromadziło ciekawą 
kolekcję tradycyjnej regionalnej broni 
oraz mnóstwo innych wartościowych 
eksponatów. Niedaleko, 4 km od mia-
sta, u podnóża Jbel Hamra, znajduje się 
las Sidi Maâf. Stworzono tu przestrzeń 
specjalnie z myślą o miłośnikach spor-
tów (kolarzach, biegaczach etc.) i spa-
cerów. Przepiękne widoki na miasto 
i jego okolice z pewnością przypadną 
wam do gustu.

6 km od Oujda znajduje się luksusowa, 
zacieniona oaza, w której mieści się 
mauzoleum poświęcone kilku muzuł-
mańskim świętym, a w szczególności 
jednemu, o imieniu Sidi Yahya Beny-
ounes. Dlatego co roku odbywa się tu 
święto Sidi Yahya Moussem.

nie, wydarzenia kulturalne, wystawy, 
tutaj także mieści się biuro Instytutu 
Badawczego nad Muzyką Ghamati. 
W mieście odnajdziemy też ciekawe 
przykłady architektury z czasów protek-
toratu francuskiego (budynek Banque 
du Maroc, dawna Kwatera Główna 
Sztabu i stary dworzec kolejowy), jak 
również wspaniałe przykłady budynków 
architektury współczesnej.

Miasto parków i ogrodów
Oujda to miasto pełne wolnych prze-
strzeni, zadbanych parków, ukwie-
conych ogrodów. Niedaleko medyny 
znajduje się park Lalla Aïcha, zaprojek-
towany przez Maïtre René w 1935 roku 
i stanowiący największą strefę zieleni 
w mieście. Rozciąga się na przestrzenia 
ok. 17 hektarów. Znajdziemy tu miejsca 
bardzo zadbane i dobrze wyposażone 
w infrastrukturę służącą do rekreacji. 
Jeśli szukamy spokoju i relaksu, to 

Plac obok Bab Al Gharbi w medynie w Oujda

Jedna z wspaniale zdobionych 
fontann przy meczecie Al Kabir
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Merynidzkie miasto Debdou
Debdou położone jest 52 km na południe 
od Taourirt, w dolinie, w sercu masywu 
górskiego, sielsko otoczone winnicami 
i sadami oliwnymi, pomarańczowymi, 
fi gowymi i brzoskwiniowymi. Medyna 
miasta ma wielowiekową historię. Jego 
mellah zamieszkiwała kiedyś największa 
gmina żydowska w Maroko, natomiast 
nieopodal Kasbah odnaleziono pozo-
stałości po osadnictwie z czasów mery-
nidzkich. W regionie nie brakuje atrak-
cji turystycznych, osada usadowiona jest 
na zboczach górskich. Na terenie miasta 
wybija wiele źródeł wody pitnej, największe 
z nich (przy Tafrante) zasila sieć miejską. 
Troszkę dalej za Debdou, jadąc około 8 
km wzdłuż drogi El Ateuf, napotkacie 
wspaniałe widoki na rozległe doliny oraz 
równinę Gaada. Morze zieleni ciągnie się 
aż po horyzont, a dębowe lasy są domem 
dla wielu dzikich zwierząt – dzików, zajęcy 
i kuropatw.

Wspaniałe sady Berkane
Jeśli zastanawiacie się, skąd pochodzą 
wszystkie te smakowite owoce i warzywa, 
które można kupić w Saïdia, musicie poje-
chać na wycieczkę do Berkane – to jeden 
z głównych ośrodków rolniczych z ponad 
10 000 hektarów sztucznie nawadnianej 
ziemi. Uprawia się tu zarówno winogrona, 
zboża, owoce (w tym wiele odmian cytru-
sów) jak i warzywa.

Taourirt – wełniana stolica
Gdzieś w połowie drogi między miastami 
Fez a Oujda znajduje się założony w XIII 
w. Taourirt (w czasach merynidzkich Kas-
bah – proszę nie mylić z Taourirt Kasbah 
w Ouarzazate!). Tutaj właśnie krzyżowały 
się szlaki karawan przemierzających drogi 
ze wschodu na zachód i z północy na połu-
dnie. Było to więc miejsce o znaczeniu 
strategicznym. W Taourirt znajduje się 
także największy souk owiec. Jeśli już 
tu dotrzecie, to warto pojechać jeszcze 
10 km na południe i zahaczyć o Oued 
Za Gorges przez które przebiega główna 
droga pielgrzymkowa Oued Moulouya.

Wycieczki

Kashbah – dumni 
strażnicy ziemi
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Wodospad Sebbab

Saidia-PL_tb.indd   21Saidia-PL_tb.indd   21 11-11-14   21:38:1711-11-14   21:38:17



22

Dalsze wycieczki

Jeśli szukacie nietuzinkowego sposobu podróżowania – wybierzcie się na 
przejażdżkę Pustynnym Orient Ekspresem. Między Oujda a Bouarfa na 
długości 305 km ciągną się tory kolejowe, które wiodą przez zapierające dech 
w piersiach saharyjskie krajobrazy, poprzecinane majestatycznymi wydmami, 
biegną przez osady nomadów i maleńkie wioski. Lokomotywa ciągnie za sobą 
trzy klimatyzowane wagony, a na pokładzie serwowane są posiłki i napoje. 
Pociąg zatrzymuje się w Aïn Benimathar, Tendrara i Bouarfa, więc będziecie 
mieć mnóstwo czasu, by uwiecznić aparatem fotografi cznym te niezapomniane 
przeżycia. Taka podróż to prawdziwa gratka – można podziwiać przepiękne 
pustynne krajobrazy bez konieczności rezygnowania z komfortu.

ważne, co wybierzecie. Wszystkie te spo-
soby dają doskonałą możliwość pozna-
nia bajkowego krajobrazu i dotarcia do 
pobliskich grot, gdzie można podziwiać 
prehistoryczne rysunki i ryty skalne. 
Cała Bouarfa otoczona jest trawiastym 
stepem, porośniętym trawą esparto, ale 
także i ziołami takimi jak rozmaryn czy 
artemisia herba alba, które mają tu ide-
alne warunki do wzrostu. Na tym terenie 
można też spotkać niezwykłe zwierzę – 
antylopę Dorcas. Żyją one w niewielkich 
grupach, nieopodal rzek, na wydmach 
i skalistych stokach.

Dziedzictwo natury w Bouarfa
Bouarfa położona jest o 330 km od 
Saïdia w kierunku oazy Figuig. Miasto 
jest dawnym ośrodkiem górnictwa (złoża 
rud manganu i miedzi), otoczonym przez 
rozległy step.

Miejscowy hotel wyposażony jest bardzo 
komfortowo, do dyspozycji gości są korty 
tenisowe oraz basen. Na miejscu można 
wykupić przejażdżkę samochodami 4x4, 
miasto jest też doskonałą bazą wypa-
dową dla miłośników pieszych wycieczek. 
Ponadto w ofercie są wyprawy w końskim 
siodle lub na grzbiecie wielbłąda. Nie-

Petroglify
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Stado antylop Dorcas w okolicy Bouarfa

Saidia-PL_tb.indd   23Saidia-PL_tb.indd   23 11-11-14   21:38:2011-11-14   21:38:20



24

Miejsce zupełnie niezwykłe

Meczet w Figuig

Uliczka w jednym z Ksar w Figuig

uznano za jeden wielki pomnik. Ksar 
Zenaga jest najbardziej przedsiębiorczą 
i żywą dzielnicą, chyba najlepiej oddaje 
charakter tego miejsca oraz tego jak się 
tutaj dawniej żyło. Inny ksar Hammam 
Foukani słynie z gorącego źródła. Na 
obszarze Ksar El Qudarhir bije kilka 
źródeł, w tym jedno nawet ze słoną wodą. 
Na terenie Figuig rośnie ponad 100 000 
palm daktylowych, produkujących wiele 
rodzajów daktyli, w tym najsłynniejszą 
odmianę Aziza. Oazę porastają także 
inne drzewa owocowe, a część ziemi jest 
nawadniana za pomocą tradycyjnego sys-
temu zwanego foggora.

Z centrum Figuig rozciągają się piękne 
widoki na całą oazę, jej błyszczące 
w słońcu minarety i bezkresne gaje pal-
mowe. Wydmy dookoła Figuig są idealne 
do zażywania kąpieli piaskowych – ponoć 
doskonałego remedium na reumatyzm.

Figuig to oaza położona najbliżej 
Europy – miasto, w którym nie milkną 
echa historii, otoczone starożytnymi 
murami wokół meczetu datowanego na 
V wiek Hidżry. Zachowały się starodawne 
obyczaje i styl życia, jaki panował za ufor-
tyfi kowanymi murami Ksar.

Figuig, miasto zagubione 
pośród wydm
Miasto położone jest 433 km na połu-
dnie od Oujda i zalicza się do naj-
piękniejszych oaz w Maroko. Rejon, 
w którym się znajduje, słynie z neoli-
tycznych rytów i malunków skalnych. 
Samo miasto składa się z 7 kasarów, 
czyli ufortyfi kowanych, zbudowanych 
z cegły dzielnic. Zostało wpisane jest 
na listę najlepiej zachowanych miejsc 
dziedzictwa kulturowego. Oczywiście 
w dzisiejszych czasach ksar w miastach 
już się nie buduje, dlatego całe miasto 
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Raj – gaj palmowy
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Więcej informacji znajduje się na www.visitmorocco.com

Informacje dodatkowe i przydatne adresy

Formalności wjazdowe 
i paszportowe
Paszport musi być ważny przez co naj-
mniej 90 dni. W niektórych przypadkach 
wystarcza dowód tożsamości – w zależno-
ści od kraju pochodzenia turysty, tego czy 
wycieczka jest organizowana przez biuro 
podróży dla grupy ponad trzech osób. 
Mieszkańcy niektórych krajów muszą 
uprzednio wystąpić o wizę w placówce 
dyplomatycznej Maroko w ich kraju 
pochodzenia, albo w konsulacie, albo 
w ambasadzie. Nie są wymagane żadne 
szczegółowe szczepienia, by wjechać na 
teren Królestwa Maroka. Jeśli zamierza-
cie zabierać ze sobą zwierzaki domowe, 
musicie przedstawić dowód szczepienia, 
nie starszy 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:
Czerwiec  –  Turniej golfa Saïdia 

Throne Cup
Lipiec  –  Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki Raï
Sierpień  –  Wyścig Moroccans 

of the World Rally
Sierpień  –  Festiwal w Taourtite

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

Informacje praktyczne

Regionalne Informacja 
Turystyczna:
88, Bd Ibn Rochd, Nador
Tel.: 05 36 33 03 48
Fax: 05 36 33 54 52

Regionalna Rada Turystyki:
2, Boulevard des Nations Unies
4ème Étage, Oujda
Tel.: 05 35 71 10 44/66
Fax: 05 36 68 90 89

Agencja Rejonu Wschodniego:
12, Rue Mekki Bitaouri – Souissi
Rabat, Morocco
Tel.: 05 37 63 35 80
Fax: 05 37 75 30 20

Regionalna Rada do spraw 
Inwestycji:
2, Bd Nations Unies, Oujda
Tel.: 05 36 68 28 27
Fax: 05 36 69 06 81

Dworzec:
Boulevard Abdellah Chefchaouni
Infolinia: 08 90 20 30 40
www.oncf.ma

Lotnisko Oujda Angad:
BP 3137 Takadoum, Oujda
Al Aoui Airport: BP 141, Nador
Infolinia: 08 90 00 08 00

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

Zdjęcia: ONMT, Cécile Tréal & Jean-Michel Ruiz

Drzwi do orientalnego 
regionu Maroka 
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Legenda
SIEĆ TRANSPORTU

AUTOSTRADY (w budowie)

DROGA KRAJOWA

DROGA REGIONALNA

TRASA REGIONALNA

DROGA PROWINCJI

TRASA PROWINCJI

DROGA EXPRESSOWA

LINIA KOLEJOWA 

LINIA KOLEJOWA (w budowie)

GRANICE ADMINISTRACYJNE

GRANICA REGIONU

GRANICA PROWINCJI

Kurort nadmorski

Natura

Cukrownia

Cementowania

Stacja benzynowa

Gaj palmowy

Zabytek narodowy 

Port

Port rybacki

Marina
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