
 Informacija vykstantiems į Maroką

Pagrindiniai faktai: 

Marokas (المغرب Al-Maghrib) – tai šiaurinė Afrikos valstybė, kurios krantus skalauja Atlanto 
vandenynas ir Viduržemio jūra. Šalies pietuose ribojasi su Vakarų 
Sachara, rytuose su Alžyru ir su Ispanų šiaurinės Afrikos 
teritorijomis – Keuta (Ceuta) ir Melila (Melilla) esančių prie 
Viduržemio jūros   šiaurėje. Maroką nuo Gibraltaro skiria 
Gibraltaro sąsiauris.

Sostinė: Rabat

Plotas: 446,550 km2

Gyventojų skaičius: 31, 9 mln. gyventojų

Kalba: Valstybinė kalba: arabų, tačiau puikiai galite susikalbėti 
ispanų bei Pietuose ir Šiaurėje prancūzų kalbomis, vietiniai jau 

truputį bando kalbėti anglų kalba, jei ko paklausite angliškai, šiek tiek laužyta kalba jie atsakys.

Religija: Maroką galima vadinti musulmoniška šalimi  - net 98,5 % yra musulmonai, 1.3 % 
išpažįstančiųjų krikščionybę ir tik 0,2 %  - žydai.

Politinė sistema: konstitucinė monarchija

Klimatas: Maroke ištisus metus šilta ir drėgna, tik kovo ir lapkričio mėnesiais galima tikėtis kritulių. 
Aišku, oras priklauso ir nuo vietovės, kur esate: Pietuose, Rytuose, dykumoje – temperatūra aukšta, o 
kai kur kalnuose ar atokioje vietovėje naktį temperatūra gali kristi 
žemiau nulio. Vykdami į Maroką, tikėkitės orų, primenančių 
ankstyvuosius vasaros mėnesius Lietuvoje. 
Vandenyno pakrantėje vyrauja jūrinis subtropinis klimatas, šalies 
vidinėje dalyje – sausas kontinentinis klimatas. Vidutinis metinis kritulių 
kiekis yra apie 1000 mm. šiaurėje ir pietvakarinėje dalyje mažiau 200 
mm. Kalnuose žiemą iškrenta sniegas, Atlanto vandenyno pakrantėje 
dažnai susidaro rūkas.

Laikas: UTC +0, Vasaros laikas nenaudojamas. Laiko skirtumas su 
Lietuva: - 2 valandos; (pvz. Lietuvoje yra 10 val. Ryto, tai Maroke tuo metu yra 8 val. Ryto)

Paštas ir telefonas: Tarptautinis kodas, skambinant į Maroką, yra 212, tarptautinis kodas, skambinant 
iš Maroko, yra 00. Į Lietuvą galima skambinti Lietuvos operatorių  (Omnitel, Bitė ir Tele 2) mobiliuoju 
ryšiu, naudojant roumingo paslaugą (kainas reiktų patikslinti pagal Jūsų naudojamą pokalbių planą. Iš 

lietuviškų kortelių vietiniai skambučiai gana brangūs, todėl daug 
skambinantiems patogiausia įsigyti vietinę sim kortelę. Pagrindiniai Maroko 
mobilaus ryšio operatoriai: Maroc Telecom ,Méditel, Wana  
(Telekomunikacijos). Telefono automatuose naudojamos kortelės, kurių 
galima įsigyti pašte arba kitose prekybos vietose.  Skambinant į Lietuvą, 
reikia rinkti: 00 370 + miesto kodas Lietuvoje + abonento telefono numeris. 
Taksofonų Agadyre yra, bet ne visi skirti skambinti į užsienį. Geriausia 
skambinti iš įstaigų, kurios vadinasi TELEBUTIQUE.
Pašto darbo laikas: 8.30–16.00. 



Elektra: 127-220 V arba 50Hz. Rozetės europietiško tipo. 

Pasas: Į Maroką galima vykti tik turint galiojantį Lietuvos respublikos piliečio pasą. Pasas turi galioti 
dar bent 6 mėnesius po kelionės pabaigos. Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, 
laikomas negaliojančiu. Pasą ir kitus dokumentus kelionės metu labai saugokite. Vykstantiems į 
keliones patartina turėti savo paso kopiją. Praradus pasą ar kitus asmens dokumentus, taip pat juos 
sugadinus, nedelsiant informuokite apie tai savo kelionės vadovą ir/ar „Magelano kelionių“ partnerių 
atstovą. Praradus pasą ar kitus dokumentus, turi būti išduotas asmens grįžimo dokumentas. Jis 
išduodamas Užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18d. įsakymo Nr.V-141 „Dėl Asmens grįžimo 
pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka, todėl jo išdavimas 
gali užtrukti, ypač jei užsienio šalyje nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulato. 
Asmens grįžimo dokumentas yra skirtas tik grįžimui į kilmės šalį, todėl su juo vykti į kitas valstybes 
negalima. Išlaidas, susijusias su asmens grįžimu į kilmės šalį, taip pat išlaidas už papildomai praleistą 
laiką užsienio šalyje apmoka pats keliautojas. 

Viza: vykstant į Maroką Lietuvos piliečiams vizos nereikalingos, tačiau reikalingas pasas, o tapatybės 
kortelės netinka, nes atvykstant į Maroką muitinėje į pasą uždedamas atvykimo antspaudas, kurį rodyti 
reikės kiekviename viešbutyje.

Muitinė: 

Be muitinės mokesčių į Maroką galima įsivežti:

 Rūbai asmeniniam naudojimui;

 Tabakas asmeniniam naudojimui (200 gramų  tabako arba  200 vnt. cigarečių pasirinktinai);

 alkoholiniai gėrimai (1 l vyno ir 1 l stipriųjų gėrimų);

 Juvelyriniai dirbiniai, kvepalai (150 ml) ir tualetinis vanduo (250 ml) 

 Suvenyrai, dovanos, kurių vertė neturi viršyti 2000 DH.

 Fotoaparatas, vaizdo kameros, žiūronai ar CD grotuvas.

 Magnetofonas, radijo imtuvas, televizorius, vaizdo 
kameros, rašomųjų mašinėlių juostelės arba skaičiuotuvas, 
nešiojamasis kompiuteris, mobilusis telefonas.

 Sporto inventorius;

 Muzikos instrumentai;

 Dviratis.

Draudžiama:

 Ginklai ir šaudmenys



 Narkotikai

 Knygos, spaudiniai, garso ir vaizdo kasetės ir kiti amoralūs daiktai galintys sukelti nesantaiką.

 Importuoti ar eksportuoti Maroko pinigą  - dirhamą (DH).

Ribota:

 Augaliniai produktai: fitosanitarinis sertifikatas.

 Medžiokliniai ginklai ir jų šaudmenys: (reikalingas nacionalinio saugumo tarnybų leidimas).

 Vaistai:

1. Mažais kiekiais asmeniniam naudojimui: reikalingas rašytinis prašymas muitinėje, kartu  
pateikiant medicininį įrodymą (medicininę pažymą, receptą ir t.t.)

2. Kitokiam naudojimui ne asmeniniais tikslais: sveikatos apsaugos ministerijos leidimo.

 

 Užsieniečiai (ne Maroko piliečiai) gali laisvai keisti užsienio valiutą be jokių apribojimų 
bankuose ar kitose įstaigose (viešbučiuose, turguose it pan.)

 Keičiant  užsienio valiutą  į Dirhamus rekomenduojama išsaugoti valiutos keitimo kvitą. Šio 
kvito gali pareikalauti keičiant po kelionės likusius Dirhamus į užsienio valiutą.

 Įvežant į šalį dideles grynųjų pinigų (užsienio valiutos) sumas rekomenduojama jas deklaruoti 
atvykimo į šalį metu, nes šios deklaracijos gali pareikalauti muitinės darbuotojai išvykstant iš 
šalies ir su savim turint daug grynųjų. 

Atvykimas į šalį:

Imunoprofilaktika: Vykstant į Maroką  privalomų skiepų keliautojams nėra. Rekomenduojami skiepai 
– Hepatitas A, Hepatitas B, disperija – stabligė - poliomielitas (viena vakcina visiems, 
rekomenduojama tiems, kam virš 25 metų), vidurių šiltinė. Vaistų, skirtų asmeninėms reikmėms 
įvežimas į šalį yra leistinas. Receptiniams vaistams, reikia turėti gydytojo išrašytą receptą. Staigios 
ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju kreipkitės į gydytoją arba išsikvieskite jį su viešbučio 
administratoriaus ar kelionės vadovo pagalba. Vykstant į kelionę, patariame įsigyti medicininių išlaidų 
draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos užsienyje apmokėjimą. Už daugelį medicininių 
paslaugų priimta susimokėti vietoje, todėl patartina išsaugoti visus čekius (ir kitus pateiktus 
dokumentus) , kad draudimo kompanija galėtų atlyginti patirtus nuostolius. 

Pinigai: Maroko piniginis vienetas yra Maroko dirhamas (MAD). Smulkesnis Maroko piniginis 
vienetas – santimai. Šimtas santimų sudaro dirhamą. Cirkuliuoja 20, 100, 200 nominalų banknotai, 5 
10, 20, 50 santimų vertės monetos ir 1, 2, 5, 10 
dirhamų monetos. Pinigus keičia bankai,viešbučiai, oro 
uostų keityklos. 1 euras (2010 m. spalio mėn.) buvo 
lygus 11.5 DH (dirhamų), t.y. 1 Lt apie 3.28 DH (taigi 
buvo patogu viską dalinti iš trijų).

1 LTL – 3.22 MAD                   



1 EUR – 11,12 MAD          

1 USD – 8,73 MAD

Pinigus geriausiai keistis valiutos keitimo punktuose (keityklose), esančiose pagrindiniuose miestuose 
ir turistinėse zonose. Keičiant pinigus banke būtina turėti pasą (keityklose nereikia). Rekomenduojama 
su savimi vežtis  Eurus, nes ši valiuta Maroke populiaresnė nei JAV doleris. Daugumoje viešbučių yra 
bankomatai, Beveik visuose viešbučiuose galite atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis.Valiutos keityklos 
yra jūrų ir oro uostuose.

Arbatpinigiai:

Arbatpinigiai restoranuose gali būti įtraukti į sąskaitą (10 %). Jei arbatpinigiai nėra įtraukti į sąskaitą, 
pagal tradiciją padavėjams ar viešbučio tarnautojams paliekama apie 10 % nuo sąskaitos sumos 
(priklausomai nuo aptarnavimo kokybės). Turistams nereikėtų gailėti arbatpinigių ir vairuotojams, su 
kuriais jie važiuoja į ekskursijas. Trumpa ekskursija, kuri tęsiasi pusę dienos, – 5 dirhamai, visą dieną – 
10 dirhamų, 2 dienas – bent 20 dirhamų. Jei fotografuojami keistuoliai Marakeše, kurie visaip stengiasi 
nustebint turistus savo išmonėmis, jiems reikėtų už tai sumokėti 5 dirhamus.

Transportas:

Maroke transporto industrija puikiai išvystyta: čia kursuoja autobusai, traukinai, automobilių ir oro bei 
jūrų transportas. Kurortuose kursuoja pakankamai pigus taksi (kai kurie turi taksometrus), kuris dieną  
kainuoja 20 MAD, o naktį 40 MAD, tačiau tartis dėl konkrečios kainos reikėtų prieš įsėdant. Kitu 
atveju teks mokėti vairuotojo pasakytą sumą, kuri bus daug didesnė už realią. Taksi veža iki 2-3 

(mažesni taksi „Petit taxi“) ir 6 (didesni taksi) keleivių 
kurorto teritorijoje. Susisiekimas traukiniais tarp miestų labai 
saugus ir patogus, tačiau toks keliavimo būdas šiek tiek 
brangesnis už kitas transporto priemones. Autobusai – pati 
pigiausia ir labai patogi keliavimo priemonė (tačiau tik 
nedideliems atstumams), kuri Maroke kursuoja pagal 
tvarkaraštį.

Automobilių nuoma. Automobilio nuoma vienai parai, 
priklausomai nuo automobilio tipo, svyruoja nuo 40 iki 180 
ir daugiau eurų. Nuomotis automobilį galima tik  
pilnamečiui, kuris jau yra 21 m. amžiaus ir turi tarptautines 

vairuotojo teises. 

Apranga: Apranga turistams Maroke – įprasta. Vietiniai gyventojai jau pripratę prie vakarietiško 
apsirengimo. Pagrindinė aprangos taisyklė – tai patogumas. Pirmiausiai reikėtų pasirūpinti avalyne, nes 
daug keliausite pėsčiomis. Batai turėtų būti patogūs, ne slidžiais padais. Siūloma pasiimti dvi poras 
batų. Dienomis čia pakankamai karšta, todėl patartina nešioti galvos apdangalus, akinius nuo saulės, 
beje, balti drabužiai padeda sumažinti saulės kaitrą. Naktį čia vėsu, todėl atsižvelgiant į tai reikėtų 
pasiimti ir šiltesnių drabužių bei ne tokius atvirus batus. 



Daiktai, kuriuos rekomenduojame pasiimti:  

 apsauginis kremas nuo saulės

 kuprinė ekskursijoms (visada patogiau nei rankinė)

 nedidelį paplūdimio rankšluostį.

 piniginė dokumentams bei pinigams. Dažnai turistai mėgsta visa tai 
laikyti piniginėje ant kaklo arba ant juosmens, tačiau tai priklauso 
nuo kiekvieno žmogaus individualaus patogumo.

 sausmaišis dokumentams ir vertingiems daiktams.

 priemonės nuo uodų.

Apgyvendinimas: Pasaulyje nėra vieningos apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo sistemos ar 
standarto, todėl, priklausomai nuo šalies, atsiranda skirtingi vienodų kategorijų viešbučių standartai. 
Viešbučio kategorija priklauso nuo kambarių dydžio, jų įrengimo, aptarnavimo lygio, teikiamų 
paslaugų kiekio ir kt. Kiekvienoje šalyje kategorijai keliami reikalavimai ir jų interpretavimas gali 
skirtis. Ne visose šalyse yra oficialios kategorizavimo sistemos, ne visur kategorizavimas privalomas. 
Nors Maroke viešbučiai klasifikuojami iki 5 žvaigždučių, tačiau skiriasi nuo mūsų europinio supratimo. 
Patys populiariausi turistų tarpe  yra 2 – 3 žvaigždučių viešbučiai su įskaičiuotais pusryčiais. Jų lygis 
geras. 

Atkreipiame dėmesį, kad standartiniame dviviečiame viešbučio kambaryje, priklausomai nuo 

viešbučio interjero, gali būti viena dvigulė arba dvi atskiros lovos. Paprastai viešbučiuose nebūna 

triviečių kambarių. Užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, dviviečiame kambaryje 

pastatoma papildoma (sudedama) lova, sofa arba sulankstomas fotelis.

Viešbučio seifas

Pagal kai kurių šalių teisinę sistemą, viešbutis neatsako už kambaryje paliktus vertingus daiktus. 

Patariame visuomet išsinuomoti viešbučio seifą ir laikyti jame pasą, pinigus ir kitus vertingus 

daiktus. Kambaryje paliekamus vertingus daiktus taip pat rekomenduojame laikyti rakinamuose 

lagaminuose ar kelioniniuose krepšiuose.

Vanduo 

Nerekomenduojama gerti vandens iš čiaupo. Bakterijomis užterštas ar stipriai chloruotas 

vanduo gali pakenkti sveikatai ir sukelti žarnyno ligas. 

Maitinimas:  Jūsų kelionės metu pusryčiai yra įskaičiuoti į kelionės kainą ir bus tiekiami nakvynės 
vietose arba netoliese esančiose maitinimo įstaigose. Savo pietumis ir vakarienėmis keliautojai rūpinasi 
patys (priklausomai nuo kelionės programos; žr. aprašymą). 



Konkrečią maitinimo paslaugų teikimo tvarką, laiką, kada ir kur galima gauti atitinkamą maitinimą, 
patiekalų ir gėrimų pasirinkimo įvairovę nustato viešbučio administracija priklausomai nuo šalies 
specifikos, viešbučio kategorijos ir kt. Dažnai viešbučių kambariuose, kuriuose nėra virtuvės 
draudžiama laikyti ir gaminti maistą. 

Marokiečių virtuvė: Marokas - egzotika kvepiantis kraštas. Šalies virtuvė ypatinga dėl patiekalų 
įvairovės, gaminimo ir valgymo tradicijų. 

Maroko virtuvėje naudojama daug daržovių, citrusinių vaisių, patiekalai gardinami druskoje 
fermentuotomis citrinomis, geltonaisiais ir raudonaisiais padažais.

Šios šalies virtuvės pasididžiavimas - brangus argano aliejus.

Kuskusas – tai vienas iš labiausiai populiarių valgių - stambios biriai 
virtos kvietinės kruopos, neretai maišomos su džiovintais vaisiais ir 
riešutais. Prie kuskuso ir duonos patiekiami pagrindiniai patiekalai. Tai 
dažniausiai būna mėsa (paukštiena, aviena) su daržovėmis, kepta ant 
iešmo ar troškinta stipriai prieskoniuose gardintuose padažuose. 

Ypač mėgstamas patiekalas Maroke - tadžinas. Tai troškinys, 
gaminamas iš mėsos, daugybės daržovių ir prieskonių, troškinamas bent 
pora valandų specialiame moliniame puode su piltuvėlio formos dangčiu.

Ramadano metu Maroko gyventojai valgo ankštinių sriubą, vadinamą harira, kvietinės tešlos pyragą, 
kimštą paukštiena (dažniausiai balandžio mėsa) - bistėją.

Apskritai Maroke labai svarbūs padažai, kurie naudojami kaip sudėtinė užkandžių, salotų ir karštųjų 
patiekalų dalis. Jie grupuojami į geltonuosius ir raudonuosius. Geltonieji padažai yra gaminami iš 
šafrano ir imbiero arba iš žalumynų, migdolų, sėjamųjų avinžirnių ir gryninto sviesto, o raudonieji 
padažai - iš kmynų, raudonųjų pipirų ir sviesto arba iš šafrano ir aliejaus.

Maroko virtuvė taip pat pasižymi ypač saldžiaisiais patiekalais. Dažniausiai vietos saldumynai 
gaminami iš kvietinės tešlos, kuri verdama riebaluose, o vėliau mirkoma meduje ar cukraus sirupe 
(pvz., spurgos). Maroke naudojama daug datulių, kurios neretai pakeičia cukrų (kepami garsūs datulių 
sausainiai meskuta).

Maroko virtuvė neįsivaizduojama be mėtų arbatos. Jos gėrimas Maroke 
išsivystė į labai savitą arbatos ceremoniją - Atai. Arbata verdama iš žaliosios 
arbatos, mėtų ir daug cukraus. Tada pilama iš specialaus arbatinuko ir 0,5 
metro aukščio, kad susidarytų putos.

Maroke valgoma rankomis, sėdint prie žemų staliukų. Šioje šalyje nepriimta 
valgyti pirmaisiais trim pirštais, pradedant skaičiuoti nuo nykščio, ir naudoti 
duoną kaip „įrankį" maistui paimti. Arbata patiekiama valgio pabaigoje.

Maroke labai paplitęs gatvės maistas ir užkandinės. Tačiau  atsiminkite, kad iš tikrųjų delikatesinis 
maistas gaminamas ne restoranuose, o vietinių gyventojų namuose.

Gėrimai:

Iš gaiviųjų gėrimų labiausiai paplitęs vanduo, pienas ir vaisių sultys, neretai maišomos su apelsinų 
žiedų vandeniu.

Alkoholiniai gėrimai: Maroke gaminami raudonieji ir baltieji vynai, populiariausios rūšys – 
„Semillon“, „Cabernet President“, „Ksar“ ir kt. Vartojama mahia – figų degtinė, maždaug 38 laipsnių, 



skoniu primena lietuvišką ruginukę. 

Populiariausios alaus rūšys – „Flag special“ arba „Casablanca“. „Flag special“ skonis artimesnis mūsų 
pamėgtoms alaus rūšims, o „Casablanca“ turi savotišką prieskonį. Restoranuose „Flag special“ įprastai 
atneša 0.24 l buteliukuose, „Casablanca“ – 0.33 l.

Vynai restoranuose ir kavinėse dažniausiai būna sausi. Padavėjai ir barmenai kartais net nelabai 
supranta, kai prašai pusiau saldaus ar pusiau sauso vyno.

Maroke įsigyti alkoholinių gėrimų galima ir kurortuose Agadyre, Essaouiroje, tačiau vykstantys į 
pažintines keliones turėtų tuo pasirūpinti iš anksto, nes Marokas – musulmoniškas kraštas ir alkoholis 
ne visur parduodamas.

Parduotuvės: Darbo laikas nuo 9.00–12.30 ir nuo 16.00–19.30 val. Didieji prekybos centrai veikia nuo 
9.00 iki 21.00 val. Mažesnės parduotuvės griežtų darbo laiko taisyklių neturi. Agadyre dažniausiai 
didžiosios parduotuvės dirba iki 22.00 val., kai kurios užsidaro anksčiau. Prekyvietės atidaromos ir 
uždaromos priklausomai nuo vietos ir turistų gausos, dažniausiai jose prekiaujama iki 21.00 val., bet 
apie tai sprendžia savininkai. Maroko parduotuvėse niekur nėra užrašyta kainų. „Jie gyvena iš turistų ir 
užsieniečiams visada sako dvigubai didesnę kainą, todėl stenkitės derėtis absoliučiai visur, nebent yra 
iškaba su užrašu “dėl kainos nesiderama”.

Populiariausių prekių kainos: 

 Kilogramą apelsinų nusipirksite už 5 dirhamus (maždaug už 1,6 Lt),

  Normali bananų kilogramo kaina – iki 10 dirhamų (apie 3,3 Lt). 

 Mandarinų kaina už vieną kilogramą – nuo 2,5 iki 5 DH

  Pavalgyti šviežios žuvies, ką tik pagauto kalmaro kavinėje galima už maždaug 40 – 50 dirhamų 
(apie 18 Lt),

 Pusę litro jogurto galite įsigyti už 10 dirhamų (apie 3,3 Lt).

 Šviežių apelsinų sulčių gausite ne daugiau nei už 5 DH. Marakeše visos sultys kainuoja po 3 
DH ir ne daugiau (taip jau keli metai).

 1 l vandens butelio kaina apie 3-5 dirhamai (apie litą). 

 Kavinėse ir viešbučiuose alus kainuoja 30 DH, 

 Mažas vynas – 75 DH, o supermarketuose butelis vyno kainuoja apie 30 DH, o alus nuo 7 iki 16 
DH.

 Mėtų arbatos kaina svyruoja nuo 5 iki 15 DH (1,3-3 Lt).

 Pigiausios „Marquise“ cigaretės kainuoja 6 Lt (1 pakelis).

Rūkyti Maroke galima beveik visur. Yra gal tik kelios vietos, kuriose kabo draudžiamieji ženklai. Jei 
rūkote, vežkitės cigarečių bloką. Patys marokiečiai rūko marokietiškas cigaretes „Marquise“, kurios yra 
pigiausios pas juos – 6 litai už pakelį.

Ką atsivežti ? Suvenyrai.

Be klasikinių turistinių suvenyrų, tokių kaip atvirukai ir niekučiai, čia yra keletas dalykų, kurių sunku 



rasti kur nors kitur, nes jie yra unikalūs:

 Datulės – 10 MAD už oranžinę dėžutę atrodo tinkama kaina po tam tikrų derybų.

 Odinės šlepetės – Maroke pakankamai daug odos gaminių. Turguose pilna daug įvairių 
modelių, tačiau dizainerių parduotuvių čia sunku rasti.

 Argano aliejaus produktai, tokie, kaip muilas ir kosmetika.

 Tadžinai  - klasikiniai marokiečių indai, pagaminti iš molio, kuriuose jūs gaminsite maistą, jeigu 
planuojate parsivežti marokietišką virtuvę į savo namus.

 Birad – klasikiniai Maroko arbatos puodai.

 Djellabah – klasikinis marokiečių rūbas su gobtuvu. Dažniausiai būna sudėtingų dizainų ir vieni 
yra pasiūti šiltam orui, o kiti sunkesni modeliai apsisaugoti nuo šalčio.

 Kilimai – originalūs, rankų darbo berberų kilimus galite pirkti 
tiesiai iš amatininko, kuris juos pina. Jei jūs keliaujate į 
mažesnius kaimelius, pavyzdžiui Anzal, Ouarzazate, jūs čia 
galite aplankyti audėjus, pasižiūrėti, kaip jie dirba. Jie mielai 
pavaišins jus arbata ir parodys savo dirbinius. 

 Jei ieškote marškinėlių, susitelkite ties dizainerių vardu Kawabi, jie atrodo kur kas labiau 
įkvepiantys nei nuobodūs tradicinių rinkinių teminiai marškinėliai. Jų taipogi yra 
neapmuitinamų prekių parduotuvėse, Atlas oro uosto viešbutyje šalia Kasablankos ir kitose 
vietose.

Ko nepirkti?

Geodas -  rausvai ir raudonai dažytas kvarcas yra daug kur parduodamas 
kartu su padirbtu galenitu kuris apibūdinamas kaip kobalto geodas.

Trilobitų fosilijos – nebent esate ekspertas, nes kitu atveju jūs dažniausiai 
įsigysite klastotę. 

Saugumas:

Marokas – pakankamai saugi šalis. Vietiniai gyventojai yra gana draugiški užsieniečių atžvilgiu. Čia 
kuprinių niekas nuo nugarų neplėšia, tačiau smulkių kišenvagių, kaip ir daugumoje šalių reikėtų 
pasisaugoti. Tačiau galima saugiai keliauti laikantis įprastų saugumo principų:

 neafišuokite savo prabangių daiktų, pinigų kiekio;

 nepalikite daiktų be priežiūros;

 venkite vaikščioti pavieniui tamsiu paros metu, ypač atokiose vietose.

 Visada turėkite savo dokumentų kopijas;

 Nelaikykite visų savo pinigų vienoje vietoje, ypač galinėse kelnių kišenėse;

 Iškilus problemoms visada iš karto kreipkitės į kelionės vadovą.



Už vykstančių kartu vaikų iki 18 metų sveikatą, gyvybę ir priežiūrą atsako tėvai, globėjai arba vaiką 
lydintys asmenys. 

Nuorodos:

Prieš išvykstant į kelionę, patariame atidžiai išstudijuoti Valstybinio turizmo departamento 

turistams skirtą informaciją interneto svetainėje  www.tourism.lt (skyrelis „Kelionių 

formalumai“).

Papildomos informacijos apie išvykimo į užsienį sąlygas galite gauti paskambinę į Valstybės sienos 

apsaugos tarnybą (prie LR vidaus reikalų ministerijos) tel. 8 5 2719305 (www.pasienis.lt ). 

Svarbios informacijos apie šalį, į kurią ketinate vykti, taip pat galite rasti Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.

Artimiausia LR diplomatinė atstovybė:
Lietuvos ambasada Ispanijoje (Madridas)
Pisuerga 5 
Pašto kodas: 28002 Madrid Spain 
Tel: +34-91-7022116    +34-91-7022118      
Fax: +34-91-3104018   +34-91-5647992
Bendras el. paštas: amb.es@urm.lt 
Interneto puslapis: www.emblituania.es
Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos respublikoje, Andoros kunigaikštystei ir Maroko 
karalystei.
22 bd Courcelles
75017 Paris, FRANCE
Tel. +33 1 40  54 50 50 
|Faks. +33 1 40 54 50 75

Bendras el. paštas: chancellerie@amb-lithuania.fr  

  

Kelionių apranga, inventorius bei aksesuarai:

Patogią kelioninę aprangą (ypač žygiams į kalnus), kelionės inventorių (kuprines, kelionines 
svarstykles, greitai džiūstančius rankšluosčius ir dar daug kitų vertingų daiktų) bei įvarius naudingus 
kelionių aksesuarus galite įsigyti pas mūsų partnerius http://www.lukla.lt/ ”Lukloje” visada yra daug 
gerų nuolaidų, o ypač ”Magelano kelionių” klientams.

http://www.emblituania.es/
http://www.lukla.lt/

