
Marokas aštriai

1 diena. Skrydis Lietuva - Europos miestas - Marakešas

Atvykimas į berberų miestą Marakešą. Pažintis su raudonuoju miestu pulsuojančioje jo arterijoje – 
Jemaa el Fna aikštėje (lietuviškai – galvų kapojimo vieta). Šis energijos šaltinis – iki šių dienų išsaugotas 
didžiausias ekspromtu vykstantis spektaklis po atviru dangumi. Tereikia sekti nosį ir ausis – kvapai ir 
garsai per judančias arterijas nuveda į garsiąją aikštę. Čia išvysite gyvačių kerėtojus, akrobatus, 
klounus, būrėjus ir įvairiausius keistuolius bei muzikantus. Toje pačioje aikštėje – ir gurmanų rojus. 
Galima paragauti visko, ko geidžia širdis, o taip pat ir paeksperimentuoti, pavyzdžiui – paragauti 
sraigių sriubos. Jemaa El Fna aikštėje visi keliai veda prie apelsinų sulčių karietų. Šviežesnių ir pigesnių 
Maroke nerasite! Nakvynė Marakeše.

2 diena. Marakešas-Ait Benhadu

Po sočių marokietiškų pusryčių aplankome mediną. Čia teka įprastas kasdienis gyvenimas: pardavėjai 
parduoda, pirkėjai perka, amatininkai savo autentiškose krautuvėlėse siuva, drožinėja ir klijuoja 
įvairiausius meno šedervrus. Ne vienas iš jų pasiūlys užsukti į kilimų parduotuvę. 

Po to keliaujame į Atlaso kalnų prieigose pasislėpusį senovinį Ait Benhadu miestelį. Čia buvo 
filmuojamos kelios dešimtys kino filmų (tarp jų ir „Jėzus iš Nazareto“) ir atvykus įsitikinsite, kodėl filmų 
kūrėjai taip mėgsta šią vietovę. Atvykę į Ait Benhadu apsistojame vietiname riade (autentiškas 
marokietiškas gyvenamasis pastatas, dažniausiai su sodu ir vidiniu kiemu), iš kurio nesinorės kojos 
iškelti visą parą. Užlipę ant terasos galėsite grožėtis iš visų pusių skirtingomis kalnų ir dykumos 
panoramomis, o kai pavargsite nuo saulės, riado centre tyvuliuoja viliojantis baseinas…

3 diena. Ait Benhadu

Visą dieną praleidžiame pažindami senove persismelkusį Ait Benhadu kasbahą (senovinį miestą-
tvirtovę) ir apylinkes – žygio metu aplankome palmių giraites, akmeningosios dykumos – hamados 
pakraščius ir autentiškus Atlaso kalnų kaimelius. Keliaudami pėsčiomis po berberų kaimus sutiksite 
vietinius žmones, išgirsite iš vietinio minareto sklindančią maldą, brisite per džiūstančius upelius ir nuo 
medžių skinsite prisirpusias figas.



4 diena. Ait Benhadu-Ouarzazate-Zagora

Keliaujame giliau į pietus pakeliui sustodami Ouarzazate senoviniame mieste. Aplankome  senamiestį 
(mediną), Taourirt kasbahą ir žydų kvartalą – melą. Toliau keliaujame į Zagorą, labiausiai žinomą dėl 
istorinio karavano į Timbuktu, kuris trukdavo 52 dienas, vietos pradžios. Atvykę į Zagorą apsistojame 
įspūdingame riade miesto pakraštyje. Karališki sodai, didžiulis baseinas ir turtingai įrengtas viešbutis 
privers aiktelėti iš netikėtumo. Pavakare keliausime į Tamagroute amatininkų miestelį. Čia aplankome 
senovines, autentiškas keramikos dirbtuves ir įspūdingo dydžio molio dirbinių parduotuvę su klaidžiais 
labirintais ir puodais bei lėkštėmis nukabinėtomis sienomis. Ši vieta garsėja ir sidabro dirbinių 
dirbtuvėmis bei čia pat įsikūrusiu Islamo centru – Korano mokykla ir mečete.

5 diena. Zagora-M’Hamid

Po pusryčių pervažiuojame iš Zagoros į M’Hamid, kur stepė užleidžia vietą nesvetingai, bet dramatiškai 
ir įkvepiančiai dykumai. Milžinišką „žvyro karjerą“ keičia stačios uolos, geltonos kopos, kol galiausiai 
atsiduriame Sacharoje. Arabiškai Sachara reiškia „dykuma“, todėl vadinkime ir mes ją tik Sachara, arba 
tik dykuma. Prieš patenkant į paskutinį miestelį dykumos pakraštyje, aplankome senovinį Oulad Driss. 
Klaidžiodami po šį labirintų miestą pasijusite tikrai kaip 11-ame amžiuje. Niekas nepasikeitę – asiliukų 
važnyčiotojai, molio sienos, tamsūs akligatviai ir arbatos čiurlenimas, kurią mums ruošia muziejaus 
prižiūrėtojai. Geriame mėtų arbatą ir apžiūrinėjame muziejaus eksponatus.

8 kilometrai už M’Hamido, kur patekti galima jau tik visureigiais arba kupranugariais, buvusioje oazėje 
glūdi Ghazlane stovykla – berberų palapinių ir molio trobelių stovykla. Aplink – tik dykuma, kelios 
vienišos palmės, asiliukų ir kupranugarių kaimenės ir tyla. Pasidairę po dykumą ir susipažinę su jos 
didybe praleidžiame vakarą, kuris išliks atmintyje visą gyvenimą. Vakarienė po atviru dangumi ant 
kilimo, su vaizdais į dykumos grožį ir tamsėjantį dangų bei berberų muzika. Nakvynė pasirinktinai – 
klajoklių palapinėse, molio trobelėse arba “milijono žvaigždučių viešbutyje“ – tiesiog dykumoje ant 
kilimo, pasidėjus pagalvę po galva, siurbčiojant mėtų arbatą ir stebint gamtos magiją ir didybę.

6 diena. M’Hamid – Agdz

Po pusryčių dykumos stovykloje lipame ant dykumos laivų – išdidžiųjų kupranugarių. Žygis po kopas iki 
M’Hamid miestelio. Tris valandas sėdėdami ant kupranugarių suprasite, ką patyrė 52 dienas taip 
keliaudami karavano dalyviai iš Zagoros į Timbuktu. DĖMESIO – nenorintys lipti ant kupranugarių 
neprivalės to daryti, kadangi atgal į miestelį per kopas važiuos mūsų transportas. Nedalyvaujantys 
kupranugarių žygyje savo laiką galės išnaudoti gurkšnodami mėtų arbatą su vietiniais stovyklavietėje.



 Po kupranugarių žygio iš M’Hamid keliaujame atgal į šiaurę, Draa slėnyje įsikūrusį Agdz senovinį 
miestą. Tai dar viena vieta, atimanti žadą. 11 amžiaus kasbahas, kurio bokštai ir didžiulės sienos kelia 
pagarbą senovės architektams. Pačio kasbaho viduje – mūsų viešbutis – dar vienas šedevras.Viešbučio 
restoranas, kambariai, šeimininkas – viskas verta atskiro pasakojimo, o atėjus vakarui terasoje verda 
tikras „tūkstantis ir vienos nakties“ spektaklis: kaljano dūmai, berberiška muzika, nuostabiausi vaizdai 
iš visų pusių ir keliautojų klegesys. Ach,dėl to verta keliauti! Ir tai dar ne viskas. Atvykę į Agdz turėsite 
kelių valandų pėsčiųjų žygį po Draa slėnį. Tai oazė, kurioje žaliuoja palmės ir kiti medžiai bei augalai 
dykumos apsuptyje. Sugrįžus iš oazės – pasinersite į Šachrazados pasaką – būtent taip galima 
pasijausti klaidžiojant po Agdz kasbahą.

7 diena. Agdz-Tamlakoute

Po pusryčių Agdz keliaujame šiauriau į High Atlas kalnus ir juose įsikūrusius berberų kaimus. Paskutinė 
dienos stotelė – Tamlakoute berberų kaimas. Nakvojame tikrame berberų name ir iki soties 
susipažįstame su tikrųjų Maroko gyventojų kasdienybe ir buitimi.

8 diena. Tamlakoute-Agadyras

Po aktyvios ir intensyvios savaitės Maroko pietuose – laikas atsipūsti, pailsėti ir pažinti kitokią šalies 
pusę – Atlanto vandenyno pakrantėje, Agadiro mieste. Prieš Agadyrą užsukame į senovinį Taroudant 
miestą paganyti akis ir atsisveikinti su senoviniu Maroku. Atvykus į Agadyrą apsistojame pakrantės 
viešbutyje ir mėgaujamės atostogomis Maroke. Agadyras gali priblokšti, po viso to ką matėte kitur. Čia 
– modernus pasaulis, turistai iš viso pasaulio, vandenynas, įprastos paslaugos ir įprastas gyvenimo 
ritmas, puiki vieta pasiruošti sugrįžimui iš XI į XXI amžių namuose.

9 diena. Agadyras

Poilsis Agadyre.

10 diena. Agadyras - Europos miestas – Lietuva

Kelionė atgal į Lietuvą iš Agadyro.

Pageidaujant, atostogas prie jūros galime pratęsti.



PASTABOS:

Visos kelionės metu nakvosime itin jaukiuose, autentiškuose ir su polėkiu sukurtuose viešbučiuose, 
kurie Maroke vadinami riadais. Tai – iš senovės dinastijų likę tradiciniai namai, kurie dabar yra 
paversti viešbučiais su marokietišku koloritu ir europietišku komfortu. Dauguma viešbučių ir riadų turi 
baseinus, vidinius kiemelius.

Po Maroką važinėsime komfortišku transportu, priklausomai nuo žmonių kiekio – džipais, mini 
autobusiukais ir didesniais autobusais (iki 16 vietų).

Nors ši kelionė aštri – ji tinka visiems, nes ilgesnius žygius galima sutrumpinti, o sudėtingesnę 
programą palengvinti.

Kaina - 2900 Lt

IŠVYKIMAS:

Spalio 14; Gruodžio 1. Grupėms nuo 6 žmonių kelionę galime suorganizuoti bet kada.

Į kelionės kainą įskaičiuota: 

 Nakvynės 3* viešbučiuose, tradiciniuose riaduose bei berberų palapinėse dykumoje; 
 Pusryčiai nakvynių vietose; 
 Pilnas maitinimas dykumoje ir vakarienės Agadire; 
 Visas transportas; 
 Kalnų žygiai ir dykumos safaris kupranugariais; 
 Kelionės vadovas iš Lietuvos, lydintis personalas ir vietiniai gidai; 

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

 Skrydis Lietuva – Marokas – Lietuva (apie 1000 Lt) 
 Papildoma nakvynė viename iš Europos miestų, jei atvykstama vakare, o išvykstama ryte; 
 Papildomos lėšos maistui (apie 50-80 Lt dienai); 
 Apie 50 Lt papildomiems lankytiniems objektams; 
 Savanoriški arbatpinigiai vairuotojams, gidams, viešbučio personalui; 
 Kelionės draudimas (perkant pas mus – 52 Lt) 
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