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Letecký zájazd Marrákeš 
 

Termín: 02.11. 2019 – 05.11. 2019 

Cena: 499€ 
 

Spoznajte s nami najznámejšie a štvrté najväčšie marocké mesto, červený Marrákeš. Je preslávené 
berberskými soukmi, námestím Jemaa el Fna či palácom Al Bahia. 

Program: 

1. deň - Odlet do Marrákešu bude z Bratislavy. Po ubytovaní sa pôjdete na návštevu židovskej časti Mellah s 

krásnymi záhradami, soukmi, fontánami a synagógami. Nevynecháte ani večernú návštevu mediny 

Marrakesh. Uvidíte jedno z najväčších námestí v Afrike, Jemaa el fnaa, zapísané v UNESCO. Tu vám učarujú 

vystúpenia opíc a hadov. Prejdete sa soukmi, typickými berberskými trhoviskami. Uvidíte i bránu Bab 

Agnou z 12. storočia. 

2. deň - Po raňajkách sa vydáte na návštevu nádherných palácov a múzeí. Navštívite palác z rozprávky 1000 

a 1 noci, palác Al Bahia, uvidíte kráľovský palác Dar el Marhzen, ktorý sa nachádza v blízkosti palácu El Badi, 

ktorý vznikol po vojne troch kráľov v roku 1578. Po obede, kedy budete môcť ochutnať tradičný marocký 

kous-kous, sa vydáte na návštevu múzeí islamského umenia a poprechádzate sa záhradami Agdal, ktoré 

majú rozlohu cez 4 000 hektárov. Nasledovať bude individuálne voľno, odchod na hotel bude vo večerných 

hodinách. 

3. deň - Po raňajkách sa vydáte na návštevu mešít. Mešita Koutoubia má 77 metrov vysoký minaret, ktorý 

je najvyšším bodom v medine. Mešita Ben Youssef bola postavená v 12. storočí, Moussine mešita je 

komplexom fontán, mešity a knižnice zo 14. storočia. Po obede sa môžete vydať v rámci individuálneho 

voľna na návštevu miestnych kúpeľov. 

4. deň - Po raňajkách vás bude čakať odlet do Bratislavy. 

 

V cene je zahrnuté: 
• letenka Ryanair: Bratislava - Marrákeš - Bratislava vrátane všetkých poplatkov 
• 1x príručná batožina do 10 kg (max rozmer 55 x 40 x 20 cm), 1x príručná batožina s rozmerom max 35 x 
20 x 20 cm 
• 3x ubytovanie v hoteli s vlastným sociálnym zariadením a sprchou, 3x kontinentálne raňajky 
• prehliadka Marrákeša so sprievodcom 
• prehliadky podľa programu bez vstupov 
• transfer v Marrákeši z letiska na hotel a späť 
 

Cena nezahŕňa: 
• cena za kompletnú dopravu v Marrákeši počas celého zájazdu - cca 150 dirhamov 
• komplexné cestovné poistenie  
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. 
• odporúčané vreckové min. 120 € na osobu 


