LJUBLJANSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO V SODELOVANJU S TURISTIČNO AGENCIJO SHAPPA
VABI NA PRVOMAJSKO EKSKURZIJO:

M A R O K O
23. april - 2. maj 2016

Maroko je velika država z ogromno raznolikostjo.
Ima morje, gore, gozdove, velika mesta in puščavo.
Nekako tako kot Slovenija, razen puščave ... in velikih
mest. Kraljevina Maroko se ponaša s strateško lego ob
Gibraltarski ožini in glavnino gorske verige Atlas, ki je
ravno tu najvišja, najširša in geološko najbolj pestra.
Svojevrstna posebnost Maroka, ki mu domačini pravijo
Magreb ali »kraj, kjer zahaja sonce«, so tudi njegovi
prebivalci. Maročani, ki so etnično gledano mešanica
avtohtonih Berberov in prišlekov Arabcev, s svojo
kulturo v vseh pojavnih oblikah ne pustijo nobenega
obiskovalca hladnega: od kričečih prodajalcev v starih
mestnih četrteh – medinah, do prijaznih in zvedavih
otrok ter pastirjev na podeželju. Ti ljudje so na ozemlju
Maroka v nekaj manj kot 2000-letni zgodovini zgradili
enega najbolj barvitih mozaikov kulture, arhitekture,
kulinarike in pokrajinske raznolikosti, ki mu z eno
besedo rečemo MAROKO.

1. dan (sobota, 23. april): LJUBLJANA – LETALIŠČE – FEZ
Let v Fez z enega od italijanskih letališč pozno popoldan oz. zvečer. Sledi prevoz s taksijem do hotela, namestitev in
nočitev. Storitev: NZ
Svetujemo, da potniki s seboj vzamejo kak sendvič, ki bo nadomestil večerjo, ko prispemo v Maroko.
2. dan (nedelja, 24. april): FEZ
Po zajtrku se z lokalnim vodnikom odpravimo raziskovat staro mestno jedro Feza, ki je prva in najstarejša maroška
prestolnica in še danes uživa status kulturnega srca Maroka. Njegova posebnost je ena najstarejših in največjih
srednjeveških četrti – medin – v severni Afriki. Danes je to tretje največje mesto v Maroku. Labirint ulic in uličic,
nešteto trgovin, trgov, obrtnikov in otrok je pravi napad na vse čute. Po labirintu medine se bomo sprehodili mimo
stare verske šole – medrese Bou Inania, vodnjaka Nejjarine, univerze Kairaouine in drugih znamenitosti. Našel se
bo tudi čas za prvi metin čaj in kosilo v lastni režiji. Zvečer se bomo ob dobrem tajinu (najbolj znani maroški jedi)
prijetno utrujeni prepustili obujanju vtisov tega dne ter zbarantanih cen na tržnicah.
Večerja v lastni režiji in nočitev v hotelu. Storitev: NZ
3. dan (ponedeljek, 25. april): FEZ – MIDELT – MERZOUGA
Po zgodnjem zajtrku v hotelu se bomo podali na celodnevno pot preko Srednjega in Visokega Atlasa na »drugo
stran« Maroka – v puščavo. Čaka nas celodnevna lekcija iz maroške geografije oziroma spoznavanja barvitosti in
kontrastov maroških pokrajin. Prešli bomo rodovitne ravnine Maroške Mezete in se najprej povzpeli na Srednji Atlas,
ki je bolj planotastega značaja in ga v njegovih severnih delih poraščajo bujni gozdovi zimzelenega hrasta in ceder.
Pot bomo nadaljevali prek ravnine mesta Midelt, kjer bo čas za kosilo v lastni režiji, ter se nato vzpeli proti Visokemu
Atlasu. Rastlinje bo tu postajalo čedalje bolj skromno, kot da bi se umikalo puščavski pokrajini. Zvečer prispemo v
Merzougo, majhno vasico, ki leži tik ob sipinah.
Nastanitev v puščavskem hotelu, večerja in nočitev. Storitev: PP

4. dan (torek, 26. april): MERZOUGA
Puščava! Tista prava, s sipinami. (Ali ste vedeli, da sipine predstavljajo zgolj petino saharske pokrajine?) Po zajtrku v
hotelu bo nekaj prostega časa za občudovanje sipin, ki spreminjajo barve od rožnate do zlate in rdeče. Nato se bomo
podali na kratko raziskovanje okolice, kjer bo čas za kosilo v lastni režiji. Popoldan, ko bo vročina nekoliko popustila,
pa se bomo posvetili raziskovanju puščave na tisti pravi način: s kamelami z vsemi prednostmi in slabostmi teh
puščavskih "dirkalnikov".
Večerja in nočitev v berberskih šotorih med sipinami in ob ritmih berberskih bobnarjev. Nočitev v puščavi. Storitev: PP
5. dan (sreda, 27. april): MERZOUGA – NKOB
Po ogledu sončnega vzhoda in zajtrku na sipinah za tiste najbolj zgodnje počasi krenemo proti hotelu, kjer bo dovolj
časa še za hitro tuširanje. Nadaljujemo po začrtani poti proti malo bolj skritemu puščavskemu Maroku. Odpravimo
se vzdolž puščavskega gorovja Jbel Saghro, ki se dvigne do 2500 m n. v., in občudujemo pokrajino, ki močno
spominja na tisto pravo afriško savano tisoče kilometrov južneje. Kosilo v lastni režiji na poti. Popoldan prispemo
do berberskega mesteca Nkob, ki leži nad velikansko oazo in je pravi dragulj puščavske arhitekture. Berberi so
severnoafriški staroselci, s katerimi so se pomešali prišleki Arabci. (Po nekaterih ocenah je zgolj 5‒10 % maroškega
prebivalstva čiste arabske krvi). Pozno popoldan se mimo oaze sprehodimo ozkih uličicah mesteca, kjer nas bodo
zasledovali zvedavi pogledi tamkajšnjih otrok.
Večerja v lastni režiji v mestecu, nočitev v berberskem hotelu. Storitev: NZ
6. dan (četrtek, 28. april): NKOB – OUARZAZATE – AIT BENHADDOU
Spet nas čaka nekoliko daljša pot, tokrat čez dramatično in osamljeno pokrajino južnega Maroka ter vzdolž doline
reke Draa, ki napaja eno največjih oaz v Maroku. Peljemo se proti regijskemu središču Ouarzazate, ki je hkrati tudi
prestolnica maroške filmske industrije. Kratek postanek in možnost ogleda nekdanje palače dinastije Glaoui. Nato
krenemo proti Ait Benhaddou, gručastemu naselju več puščavskih utrdb – kazb, ki so obdane z obzidjem. Naselje se
ponaša z eno izmed najbolje ohranjenih kazb v severni Afriki. Tu so posneli nekatere kadre filmskih uspešnic, kot je
na primer Gladiator. Sprehod skozi utrjeno mesto in preprosta, a pristna večerja pri enem od domačinov.
Namestitev v hotelu in nočitev. Storitev: PP
7. dan (petek, 29. april): AIT BENHADDOU – TAFRAOUTE
Pot nas bo ta dan peljala skozi najbolj južno maroško gorovje: Antiatlas. Staro gorovje oranžnih in rdečkastih barv z
malimi vasicami rožnatih hišk med njimi predstavlja enega najlepših pejsažev v maroškem pokrajinskem mozaiku.
Za popestritev je slišati tudi odmev mujezinov, ki kličejo k molitvi. Popoldan prispemo v Tafraoute, idilično mestece
sredi rodovitne doline Ameln, kjer gojijo najboljše maroške mandlje in domovanje Berberov iz plemena Chleuh.
Tamkajšnja pokrajina je zelo razgibana, polna večjih in manjših vzpetin, posejanih z okroglimi granitnimi balvani.
Nastanitev v hotelu, sprehod po mestu in večerja v lastni režiji. Storitev: NZ
8. dan (sobota, 30. april): TAFRAOUTE
Zajtrku v hotelu sledi raziskovanje doline Ameln in okolice Tafraouta, ki velja tudi za prestolnico športov v naravi.
Sposodili si bomo kolesa in se odpravili na kolesarski izlet do Pierres Bleues, velikih balvanov, ki jih je v različne modre
odtenke odel belgijski umetnik Jean Vérame. Povratek v Tafraoute ter prosti čas za individualno raziskovanje in
nakupe.
Večerja v lastni režiji, nočitev v hotelu. Storitev: NZ
9. dan (nedelja, 1. maj): TAFRAOUTE – MARAKEŠ
Zajtrk in zgodnji odhod iz hotela ter vožnja proti Marakešu čez Antiatlas in skozi dolino reke Sous mimo Agadirja,
največjega letoviškega mesta ob Atlantiku, nazaj v osrčje Maroške Mezete. V Marakeš prispemo okrog poldneva.
Sledi spoznavanje znamenitosti mesta, ki je bilo prestolnica kar treh dinastij. Marakeš velja za najbolj afriško mesto
Maroka, rdeče srce z juga, ki spominja na mesto iz pravljic Tisoč in ene noči. Ogledali si bomo palačo Bahia, se
sprehodili mimo Koutubie in obiskali lokalnega zeliščarja, ki prodaja žavbe za vse tegobe tega sveta. Pozno popoldan
bo ravno dovolj zgodaj za sprehod po živahnem trgu Jemaa el Fna. Mesto resnično nikoli ne spi, glavni trg pa je
središče vsega dogajanja, zato bomo zadnji maroški večer preživeli v osrčju Marakeša.
Večerja v lastni režiji in nočitev. Storitev: NZ
10. dan (ponedeljek, 2. maj): MARAKEŠ – LETALIŠČE - LJUBLJANA
Po zajtrku prevoz na letališče s taksijem in let domov.

CENA: 989 € pri 20–25 potnikih
Pri 19 potnikih je cena na potnika višja za 20 €, pri 18 potnikih za 40 €, pri 17 potnikih za 60 €, pri 16 potnikih za 80 € in
pri 15 potnikih za 100 €. Najmanjše število potnikov je 15, največje pa 25.

Rok prijave: 20. januar 2016.
V ceno je vključeno: 6 x NZ (nočitev z zajtrkom), 3 x PP (polni penzion), letalska karta do Feza in povratek iz
Marakeša, prevoz do odhodnega in povratnega letališča, avtobusni/kombi prevoz po Maroku, parkirnine, cestnine,
lokalni vodniki, vstopnine in ostale storitve po programu, slovensko vodenje in organizacija.
Doplačila: morebitne podkupnine (jih ne pričakujemo) in napitnine (po želji, predvsem za voznika cca 5 €/osebo).
Hoteli so srednjega popotniškega razreda (dvoposteljne sobe, kopalnica v sobi) in preverjeno solidne kakovosti.
Plačilni pogoji: celotno plačilo se poravna najpozneje mesec dni pred potovanjem:
1. Ob prijavi se plača 350 € nepovratne prijavnine, ki vsebuje: 200 € za letalsko karto in 150 € nepovratne akontacije.
Prijavnina je nepovratna, razen v primeru, da ekskurzija zaradi premajhnega števila prijav ne bi bila izvedena.
2. Najpozneje mesec dni pred odhodom se plača razliko do polne cene (639 € ob najmanj 20 potnikih)
Pozor: v ceno je vključena letalska karta po ceni 200 €; v kolikor se ekskurzija potrdi in so cene letalskih kart dražje,
razliko v ceni plača potnik. Cen ne moremo zagotoviti, zato priporočamo čimprejšnjo prijavo.
Letalska karta dovoljuje do 15 kg prtljage, kar je za to potovanje dovolj. Doplačilo za prtljago 20 kg je cca 20 € za v obe
smeri. V kolikor bi radi zavarovali letalsko karto proti riziku odpovedi, ta stane potem 230 €, torej je doplačilo 30 €.
Toplo priporočamo, da si udeleženci uredijo zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.
Prijave sprejemamo na e-naslov: rok@shappa.si ali na telefonsko številko 041 770 617.
Pogoj za prijavo je članstvo v Ljubljanskem geografskem društvu.
Več o ugodnostih članstva si lahko preberete na: http://www.lgd-geografi.si → o društvu → članstvo in vpisnica
V zbirki "Vodnički LGD" je leta 2010 izšel prenovljen in dopolnjen vodnik Maroko avtorice Katje Vintar Mally.
Dostopen je na Založbi ZRC, redna cena 15 €: http://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije/maroko#v.
Izvajalec:
Potovalna agencija TJ’s d.o.o.
Pot Draga Jakopiča 6
1231 Ljubljana
Značilnosti potovanj in pogoji poslovanja:
http://www.shappa.si/predstavitev/#znacilnosti-potovanj
Vodnik: Aleš T. Rovšnik
Aleša je vsepovsod dosti. Je oseba mnogih dejavnosti in strasti in vedno
stremi k bogatenju svojega življenja z novimi izzivi: eno leto pleza po najvišjih
vrhovih evropskih Alp, spet drugo ga pot zanese z motorjem čez Maroko
in Zahodno Saharo. Vodenje je njegova strast od leta 2005, ko je pridobil
licenco za turističnega vodnika GZS. Je pa tudi idealist, ki poskuša spremeniti
svet na bolje preko svojega dela v nevladnih organizacijah doma in po svetu.
Je diplomiran sociolog, pravkar končuje tudi magistrsko nalogo s področja
urejanja med etničnih konfliktov. Aleš je tako turistični vodnik, prostovoljec,
idealist, alpinist, motorist, smučar in mnogo več. Predvsem pa: rad dela z
ljudmi. Uživa, ko lahko koga pelje po “njegovem” Maroku in ob razkazovanju
znanih in manj znanih draguljev te dežele.

PRIJAVNICA

MAROKO
23. april - 2. maj 2016
C E N A : 989 € pri najmanj 20 potnikih.
Cena se za vsakega potnika manj poviša za 20 € na osebo.
Najmanjše število udeležencev je 15, največje 25.
Pozor: v ceno je vključena letalska karta po ceni 200 €; če so cene letalskih kart dražje, razliko v ceni plača potnik. Cen ne
moremo zagotoviti, zato priporočamo čimprejšnjo prijavo.

IME:___________________________________________________________________________________________
PRIIMEK:_______________________________________________________________________________________
NASLOV:_______________________________________________________________________________________
TELEFON, GSM:__________________________________________________________________________________
DATUM ROJSTVA:________________________________________________________________________________
ŠT. POTNEGA LISTA:_______________________________________________________________________________
DATUM POTEKA VELJAVNOSTI P. L.:__________________________________________________________________
E-MAIL NASLOV:_________________________________________________________________________________
Datum prijave:___________________

Datum plačila prijavnine v višini 350 €:__________________
Podpis in žig odgovorne osebe:

Vodnik: Aleš T. Rovšnik.
Izvajalec je potovalna agencija TJ’s d.o.o., Pot Draga Jakopiča 6, 1231 Ljubljana
Značilnosti potovanj in pogoji poslovanja:
http://www.shappa.si/predstavitev/#znacilnosti-potovanj

