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Wschód słońca nad Saharą, podróż wzdłuż gór Atlas czy zakupy na tętniącym kolorami i zapachami placu Dżami al-Fana
w Marrakeszu. To podstawowe punkty zwiedzania Maroka. Co jeszcze warto przeżyć w tym kraju?

MAROKO – PRZYGODA,
KTÓRA POBUDZA ZMYSŁY

MAGAZYN BRANŻY SPOTKAŃ
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Maroko to bez wątpienia kraj barwny, z burzliwą historią i niesamo-
witym klimatem. Jest jednym z najstarszych państw Afryki. Znajdu-
je się pomiędzy Morzem Śródziemnym na północy, górami Atlas
na wschodzie, Saharą na południu i Atlantykiem na zachodzie. Takie
położenie daje duże możliwości organizacji aktywności dla grup i spę-
dzania wolnego czasu. Dzięki dobrej ofercie, rozbudowanej infrastruk-
turze oraz bezpośrednim połączeniom lotniczym Maroko stało się
ciekawą propozycją dla turystów z Polski – zarówno indywidualnych,
jak i biznesowych.

OTWARCIE NA TURYSTYKĘ
Historia Maroka sięga czasów starożytnych i jest ściśle związana z pod-
bojem tych ziem. Era wojen i zewnętrznych wpływów zakończyła się
dopiero w 1956 roku, gdy proklamowano długo oczekiwaną niepod-
ległość (na tronie zasiadł wtedy Muhammad V). Obecny król – Mu-
hammad VI – wprowadził program modernizacji całego kraju,
zakładający m.in. wzrost roli kobiet w życiu publicznym oraz unowo-
cześnienie gospodarki, zwłaszcza infrastruktury drogowej. Co istotne,
postawił też na rozwój turystyki.

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Rabat – stolica Maroka – to miejsce specyficzne. Z jednej strony znaj-
dziemy tam barwne targi i niesamowite zabytki, z drugiej to miasto
nowoczesne i poukładane, niemal jak spod linijki. Zwiedzanie warto

zacząć od symbolu Rabatu – Wieży Hassana II, która z założenia mia-
ła być największym minaretem w świecie islamu i częścią meczetu
Hassana. Powstawała w XII w., jednak po śmierci ówczesnego wład-
cy zaniechano dalszych prac. Nieukończona budowla przetrwała aż
do 1755 roku, kiedy to na skutek trzęsienia ziemi zawaliła się jej zna-
cząca część. Do dziś zachowały się tylko podstawy kolumn, które zdo-
bią ogromny plac, oraz górujący nad nimi fragment wieży. Naprzeciw
znajduje się Mauzoleum Muhammeda V. Niespotykanego klimatu te-
go miejsca dodają ogromne, łopoczące flagi Maroka umieszczone do-
okoła placu. Ale flagi w Rabacie są niemal wszędzie – wzdłuż dróg,
na skrzyżowaniach, na latarniach.

Kolejnym charakterystycznym punktem stolicy jest Kazba Al Uda-
ja – twierdza obronna z XI w., która m.in. miała chronić miasto
przed najazdem piratów. Dziś to – ukryte za murami i pięknie zdo-
bioną bramą – miasteczko, które z roku na rok zamieszkuje coraz wię-
cej artystów. Na turystach wrażenie robią też znajdujące się
przy wejściu do Kazby Ogrody Andaluzyjskie. Ciekawostką tego miej-
sca jest poza tym piekarnia spółdzielcza, w której mieszkańcy pieką
własny chleb.

Wszystkie te zabytki podkreślają charakter Rabatu. Mimo wszystko
stolica, wraz z przylegającym do niej miastem Sale, to aglomeracja no-
woczesna. Powstaje tam m.in. szklana wieża Banku Afryki, nazwana
oficjalnie Muhammed VI Tower. Docelowo ma to być największa bu-
dowla na całym kontynencie. Na 55 piętrach znajdzie się luksusowy
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hotel, apartamenty, wysokiej klasy biura oraz taras widokowy. Tuż
obok zlokalizowany jest Grand Théâtre de Rabat. To centrum sztuk
scenicznych, zaprojektowane przez słynną architektkę Zahę Hadid.
Teatr ma powierzchnię 27 tys. mkw. i składa się z amfiteatru mogące-
go pomieścić do 7 tys. osób, teatru wewnętrznego z 1,8 tys. miejsc oraz
sal prób i restauracji. Kompleks powstał w ramach szerszego projek-
tu króla Mohammeda VI, którego celem jest promowanie rozwoju
kultury i sztuki. Od lat nad brzegiem rzeki Wadi Bu Rakrak powsta-
je też nowoczesna dzielnica z zapleczem mieszkaniowym, biurowym
i kulturalno-rozrywkowym.

BARWY, SMAKI, GWAR
Poza Rabatem, warto udać się do miejsc, które swoją barwnością
i gwarnością przywołają skojarzenia bardziej typowe dla Maroka. Jed-
nym z nich jest z pewnością znajdujący się u stóp Atlasu Średniego
Fez. To miasto królewskie, które zaskakuje wielobarwnością, ale też
panującym tam gwarem. Fez znany jest przede wszystkim z wyrobów
rzemieślniczych. W wąskich uliczkach lokalnego suku możemy zaj-
rzeć do malutkich warsztatów, w których do dziś wszelkiego rodzaju
wyroby powstają ręcznie. Warte odwiedzenia są garbarnie, na czele ze
słynną Chouwarą. W zakładzie wykorzystuje się naturalne substancje
– zarówno do oczyszczania skór (m.in. gołębie odchody), jak i do ich
barwienia (szafran, indygo, kurkuma i płatki maków). Cały plac wy-
pełniony jest baliami, w których najpierw zmiękczane, a następnie far-
bowane są skóry, które suszą się na powietrzu. To właśnie tam
wykonywane są wszelkiego rodzaju kurtki, torebki, buty czy portfele.

Ale garbarnia to tylko jeden z przykładów ciężkiej, misternej pracy.
Wszakże Maroko słynie też z ceramiki. Powstają tam piękne naczy-
nia, jak chociażby używane powszechnie tadżiny, misy, talerze, pate-
ry, kubki oraz mozaiki. W sklepie i galerii Art D’Argile w Fez możemy
poznać tajniki ich produkcji, jak również to w jaki sposób tworzy się
wszelkiego rodzaju stoliki czy fontanny. Wszystkie one składają się
z malutkich, kolorowych płytek wykuwanych ręcznie przez wykwali-
fikowanych rzemieślników. Następnie są misternie układane w pożą-
dany wzór i spajane w jedną całość. Tego typu płytki są też elementami
zdobień ścian marokańskich budynków. Można się o tym przekonać
wędrując niepozornymi, krętymi uliczkami Fezu czy Marrakeszu,
z których wchodzimy wprost do niesamowitego świata pięknych ria-
dów. Czym jest riad? To dom praktycznie bez okien na ulicę, ale za to
z zaskakującym, osłoniętym ścianami atrium. W takim atrium często
znajduje się ogród lub fontanna. Dziś – co istotne dla organizatorów

MICE – riady często przekształca się w luksusowe hotele czy restau-
racje. Są wypełnione smakami i zapachami tadżinów, a także prze-
pysznych dań z kaszą kuskus, którym towarzyszy cała masa
przystawek. Mówiąc o kulinariach, na uwagę zasługuje też m.in. pasti-
la z Fez, czyli marokańskie ciasto z kurczakiem, posypane cukrem pu-
drem i cynamonem.

Takie niezwykłe połączenie smaków, zapachów, ale także ulicznego
gwaru z pewnością może posłużyć jako opis placu Dżami al-Fana
w Marrakeszu (wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO).
To serce miasta, tętniące życiem szczególnie po zmroku. Można tam
zobaczyć zaklinaczy węży, tancerzy, czy kobiety przyozdabiające dło-
nie turystek tatuażami z henny. Wszystko jest intensywne, głośne i nie-
zwykle barwne.

AKTYWNE I ZASKAKUJĄCE
Ale wielkie, tętniące życiem miasta, to tylko jedna strona marokańskiej
rzeczywistości. Bez wątpienia jedną z największych atrakcji tego kraju
jest Sahara. Nie można przecież ominąć zachodu słońca na pustyni.
Łatwo dostać się na nią m.in. z miasteczka Merzouga – najpierw sa-
mochodami z napędem 4x4, a następnie karawaną, na wielbłądach.
To jedna z ulubionych aktywności wykorzystywanych przez organiza-
torów imprez MICE. Warto uzupełnić ją o zapadający w pamięć noc-
leg na pustyni. Służą temu bardzo dobrze wyposażone namioty,
w których znajduje się nie tylko pełnowymiarowe łóżko, toaleta i prysz-
nic, ale także klimatyzacja. Gościom takiego luksusowego obozowiska
serwowana jest klasyczna marokańska kolacja, przy płonącym ognisku
dobrze też obejrzeć koncert Berberów grających na bębnach.

Doskonałym pomysłem na plenerowy event będzie również lot
balonem w okolicach Marrakeszu. To niesamowite doświadczenie,
połączone z oglądaniem wschodu słońca, pełne emocji i wrażeń. Tra-
dycyjny lot balonem trwa około godziny. W koszu może zmieścić się
od kilkunastu do nawet 28 osób. Po każdym locie turystom wręcza-
ne są pamiątkowe certyfikaty, a na ziemi czeka na nich tradycyjne
marokańskie śniadanie.

Na jakie atrakcje warto się jeszcze skusić będąc w Maroku? Jedną
z nich jest wizyta w hammanie, czyli publicznej marokańskiej łaźni.
Są one przeznaczone zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet (oczywi-
ście w osobnych pomieszczeniach). W hammamie można poddać się
zabiegom dogłębnego oczyszczania ciała i odprężyć się po aktywnym
poznawaniu pełnego pięknych miejsc Maroka.
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