
Jižní Maroko

Milí studenti a rodiče,
Mgr. Chovaneček a Mgr.Lukiyanová vás zvou v příštím školním roce v termínu od  22.10.12 do 
31.10.12 na poznávací cestu do Maroka. Cesta má tři cíle: jazykový (určeno hlavně pro studenty 
francouzštiny), kulturně historický a humanitární. 

Předpokládaný  program  pobytu:  Let  přes  Milán do  Marrakéše,  prohlídka  fascinujícího 
královského města Marrákéš, “Červené perly jihu”. Návštěva Djemaa El Fna – náměstí v centru 
města zapsaného na seznamu UNESCO s pestrými atrakcemi (tržiště, hudebníci, šamani, zaklínači 
hadů, akrobaté, klauni), Jardin Majorelle –  nepopsatelně krásné Modré zahrady,  maraboutské 
hrobky,  Kotúbijské  mešity,  židovské  čtvr i,  Paláce  Bahia.  Přejezd  přes  sedlo  ť Tizi  n  Tichka 
(2260 m)  do  hlavního saharského města  Ouarzazate.   Návštěva  střední  školy  a  konverzace  se 
studenty  ve  francouzštině  v  rámci  společně  stráveného  dne  ve  škole.  Exkurze  do  Vysokého 
Atlasu:  soutěska  Todra a  Dades,  návštěva  osady  Ait  Ben  Haddou -  toto  pouštní  město  je 
nejzachovalejší a nejkrásnější v celém jižním Maroku, je  součástí kulturního dědictví UNESCO.
Ouarzazate:  exkurze  do  filmového  studia  Atlas  Studios,  kde  se  točily  filmy:  Asterix,  Les 
Gladiateurs  atd. 

Zagora – oblast, odkud pochází nejlepší marocké datle.  Dále nás čeká návštěva základní školy 
a předávání dětského oblečení a školních potřeb, které věnovali zaměstnanci, studenti a přátelé 
GD. Právě v době našeho pobytu přijede do Maroka vozidlo, které na místo dopravi dárcovskou 
zásilku od studentů, zaměstnanců a přátel naší školy.

Dvoudenní  putování  s  karavanou velbloudů po největší  poušti  na  světě -  Sahaře. Geologické 
a paleontologické  lokality  s  průvodcem.  Písečné  duny.  Noc  v  poušti  u  oázy  Merzouga.
Pláže  Atlantiku -  Essaouira.  Prohlídka  Mediny-centra  města  (UNESCO).  Koupání  v  oceánu.
Nákupy a gurmánské zážitky.

Cena (9500-10 500), záleží na počtů účastníků a ceně letenek, které se mění - zahrnuje: zpáteční 
letenku  přes  Milán,  veškerou  společnou  dopravu  v  Maroku,  muly  v  horách Vysokého  Atlasu 
i velbloudy na Sahaře, 7x ubytování v levnějších hotýlcích a nomádských stanech, 2x ubytování 
v Miláně,  služby  průvodce  ve  francouzštině  a  v  angličtině,  práce  kuchaře  a  velbloudářů, 
polopenzi, vstupy do památek, pojištění léčebných výloh.

Záloha 5000 Kč: cena letenky a rezervace hostelů, vybírá se do 7.9.

Žádné zvláštní očkování pro pobyt v Maroku není vyžadováno. Maroko je sice v Africe, ale jedná 
se o zemi s podobnou úrovní bezpečnosti, jako např. Španělsko. Pro Francouze je Maroko vůbec 
nejpopulárnější  prázdninovou  destinací. Více  informací  ze  stránek  MZV  ČR: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/maroko/index.html  
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