
 

 

Podrobné pokyny k zájezdu . 25-405-401 

MAROKO – KRÁLOVSKÁ M STA, SAHARA A 
ATLANTIK 
Vážení p átelé, 
jsme velice rádi, že jste se s námi rozhodli vydat za krásami jedine né exotické zem  s bohatými historickými ko eny i nesmírn  
pestrou p írodou. Zasíláme Vám podrobné pokyny k zájezdu a pokud i po jejich p tení z stane n co nejasného, m žete se na 
nás kdykoliv obrátit. P edejdete tím p ípadným komplikacím i nep íjemnostem v pr hu zájezdu nebo v období p íprav.  
 
!!! PROSÍM V NUJTE POZORNOST ZEJMÉNA ÁSTEM O TERMÍNU A ASECH ODLETU !!! 
!!! P EDODLETOVÁ SCH ZKA BUDE VE ÚTERÝ 8.4. 2014 OD 18:00. 

(v prostorách CK Adventura Voron žská 20, Praha 10). 
Za CK  Adventura Sheila Singhová a Slávek Suldovský (b ezen 2014) 

CHARAKTER ZÁJEZDU 
Zájezd je koncipován tak, aby ú astník m umožnil poznat 

tšinu nejznám jších p írodních a kulturních zajímavostí  
Maroka. Okruh za ínáme a kon íme v Casablance na letiš-
ti. 

ODLET 
V pond lí 28. 4. 2014 v 9:55 hod. z Prahy – Letišt  Václava 
Havla (terminálu 2), linkou Air France AF 1383 p es Pa íž 
do Casablanky.  

ílet do v Pa íže v 11:40, zde p estup na linku AF 1196 
s odletem v 15:20 do Casablanky. P ílet do Casablanky v 
17:25.  
Zavazadla budou odbavena z Prahy až do kone né desti-
nace, palubní lístky na následující let obdržíte taktéž již p i 
odbavení v Praze.  
Letový ád – shrnutí: 
da-
tum 

odkud – kam odlet – p ílet islo 
letu 

28.4
.  

Praha T 2 – Pa íž T 2F 
(Charles de Gaulle) 

09:55 – 11:40 AF 
1383 

28.4
.  

Pa íž T 2E – Casablan-
ka T 2 

15:20 – 17:25 AF 
1196 

T = terminál a jeho p íslušné íslo nebo i písmeno. 
Místo srazu ú astník  na letišti v Praze je v pond lí 28.4. 
2014, v 1. pat e terminálu 2 na pravé stran  haly p ed ob-
erstvením "Ice and Fruit" u prosklené st ny v 7:55! 

Zde na Vás bude ekat  Váš pr vodce p. Slávek Suldovský  
(+420 604 288 640), od které dostanete veškeré pot ebné 

materiály (letenky, brožurky, atd…). Po ítejte rad ji 
s asovou rezervou, propadlou letenku nelze refundovat. 
K odbavení pot ebujete vytišt nou letenku a platný ces-
tovní pas (s minimální platností 6 m síc  po plánovaném 
návratu s alespo  jednou volnou stránkou). Do Maroka platí 
pro ob any R bezvízový vstup. Ob ané jiných stát  jsou 
sami odpov dni za vy ízení p ípadných vízových formalit. 

PROGRAM PO P ISTÁNÍ 
Na letišti na Vás již bude ekat Váš idi  s mikrobusem. 

NÁVRAT  
Odlet z Casablanky p es Pa íž 12.5. 2014 (pond lí) 
v 10:20. P ílet do Pa íže ve 14:20 a následný odlet do Pra-
hy v 18:15. P ílet do Prahy v 19:50 (terminál 2). 
Letový ád – shrnutí: 
da-
tum 

odkud – kam odlet – p ílet islo 
letu 

12.5
.  

Casablanka T 2 – Pa íž 
T 2E (Charles de Gaul-
le) 

10:20 – 14:20 AF 
1897 

12.5
.  

Pa íž  T 2F – Praha T 2 18:15 – 19:50 AF 
1582 

DOPRAVA 
Klimatizovaným minibusem, dle aktuální velikosti skupiny.  

JAK SE ZABALIT DO LETADLA - OBECN  
Hlavní zavazadlo: 1 kus max. 23 kg 
Bezplatný váhový limit pro odbavované zavazadlo je 23 kg. 

ípadná nadváha je velmi drahá. Po ítejte s tím, že p i 



2 
 
 

 

ekládání se asto se zavazadly zachází hrub  – k eh í 
edm ty obalte, p edm ty s ostrými hranami neukládejte 

k vn jší st  zavazadla. Do hlavního zavazadla nesmíte 
uložit krom  zbraní, výbušnin a jiných nebezpe ných p ed-

 též nádoby s v tším množstvím tekutin.  
íru ní kabinové zavazadlo: 1kus (max 8 kg) + dopl ek 

(kabelka, laptop, kamera) celkem max. 12 kg. 
Doporu ujeme lehký skladný bat žek. Do p íru ního zava-
zadla doporu ujeme zabalit drobné cenn jší v ci, d ležité 
osobní léky, a nejzákladn jší vybavení pro p ípad, že hlavní 
zavazadlo s vámi nedorazí v as na místo ur ení. Z téhož 

vodu doporu ujeme obléci si na cestu ty nejh e postra-
datelné i nejobtížn ji dokoupitelné ásti oble ení a hlavní 
cestovní obuv. Do kabiny letadla nesmíte vzít s sebou no-
že, n žky, manikúru a jiné ostré p edm ty, spreje a tlakové 
nádobky, tekutiny, pasty, gely, krémy apod. – toto vše p e-
vážejte v hlavním zavazadle. Výjimkou jsou malá množství 
pot ebných tekutin, past a gel , v etn  lék  tohoto charak-
teru, v baleních do 100 ml, která musí být do kabinového 
zavazadla umíst na pohromad  v jediném pr hledném 
uzavíratelném igelitovém sá ku o maximálním objemu 1 litr 
na osobu. Ze zdravotních d vod  lze vézt i v tší množství, 
ale musí se prokázat jejich nezávadnost. Tekutiny v duty 
free obchodech v tranzitních prostorech letiš  lze nakoupit 
zape et né a ponechte je zape et né minimáln  do ukon-
ení p estup  na území EU.  

lová ledvinka: 
Plochá ledvinka, která se nosí pod oble ením, je nejbez-
pe jší ochranou cestovního pasu, letenky a hlavní ásti 
financí. Operativní hotovost pro momentální pot ebu a p í-
padné kopie pasu a víz se naopak nosí odd len . Ledvin-
ku od nás získáte jako dárek p ed odletem na váš zá-
jezd. 

DEVIZOVÉ VYBAVENÍ 
Marocký dirham (DH) 1 MAD = 100 centim . Není konverti-
bilní m nou, ale lze jej za ostatní b žné voln  sm nitelné 

ny vym nit na míst . Nejvhodn jší jsou EUR nebo 
USD. Kurzy jsou tém  ve všech bankách stejné. Je vhod-
né mít s sebou menší bankovky, protože ob as necht jí na 
velké vracet zp t. V p epo tu vychází kurz p ibližn  takto: 
1 MAD = 2,50 CZK. 
Doporu ené minimum do Maroka je v p epo tu asi 350 
EUR, ale samoz ejm  se dá velice snadno utratit mnohem 
více, zejména za ochutnávky místní kuchyn , r zné suve-
nýry a hlavn emeslné výrobky. 

ASOVÉ PÁSMO, ASOVÝ POSUN 
asový posun oproti SE  je -1 hodina v období mimo ev-

ropský letní as (tedy o 1 hodinu mén ). V období letního 
evropského asu jsou to -2 hodiny. 

NOCLEHY A UBYTOVÁNÍ 
Nocovat budeme na místech r zného charakteru a úrovn . 
Ubytování je voleno s ohledem na pot eby programu. Tedy  
platí, že není program pod ízen kvalit  ubytování. Ale 
v dnešní dob  mají hotely již teplou sprchu, ob as po ítejte 
s tzv. „tureckými“ toaletami  (které jsou ostatn  
z hygienického hlediska lepší). 
Ubytování je zajišt no v turistických hotelech ve dvoul žko-
vých pokojích. Hotely nemají žádný sjednocující prvek a 
možnosti výb ru jsou v r zných místech rozdílné. Vždy se 
však zam ujeme na to, aby byly pokoje isté a hotely m ly 

ijatelné sociální za ízení (ne vždy má pokoj vlastní 
sprchu), v tšinou jsou však skromn ji za ízeny, což 
v teplých oblastech nijak nevadí. Velmi p íjemné bývají 
velké spole enské místnosti, p ípadn  st ešní terasy nebo 
vnit ní dvory. 

STRAVOVÁNÍ 
Stravování, s výjimkou snídaní, není sou ástí ceny zájezdu. 
Maroko je ale z tohoto hlediska velice levná a p íjemná 
zem , turista tu není odkázán pouze na vlastní zásoby. 
Tém  všude se dají koupit základní potraviny v cenové 
hladin  srovnatelné s eskem. P íjemným p ekvapením je 
levná zelenina a ovoce. Naopak tu však nenajdete výrobky 
z vep ového masa, které islám striktn  zakazuje. 
Ceny n kterých potravin v dirhamech: Pomeran e 4–6 
DH/kg, okurky 4–6 DH/kg, raj ata 5–7 DH/kg, mrkev 2–3 
DH/kg, banány 4–12 DH/kg, chleba 1/3 kg 1–2 DH, limoná-
dy - Cola, Fanta 5 - 9 DH/litr, fíky 45 DH/kg, buráky 20 
DH/kg, olejovky - 3 DH/krabi ku, káva - 4O DH/kg, olivy - 
10 DH/kg. Typické ceny jídel v DH: Káva nebo mátový aj 
3–7 DH, káva s mlékem 5 DH, 3 dl limonády 5 DH, ham-
burger i sendvi  10 DH, smažené ryby 20 DH, cous-cous 
nebo tagine (místní jídla) 30–45 DH. Jídla jsou v tšinou 
dobrá a sytá, v restauracích p ibližn  za 30–45 DH. 

PO ASÍ 
O Maroku se íká, že je to studená zem  s horkým slun-
cem, nebo také, že je tam neustále zima a horko sou asn . 
Budeme se pohybovat v nejr zn jších nadmo ských výš-
kách a klimatických pásmech, a tak si užijeme saharská 
vedra jako u nás v nejparn jším lét  i po así p ipomínající 
babí léto koncem zá í s chladnými rány a teplými odpoledni. 
I na ja e jsou rána výrazn  chladná, v horách kolem 0-8 °C. 
Pršet by m lo jen výjime , ale v horách lov k nikdy 
neví…… 

DOPORU ENÉ VYBAVENÍ 
Oble ení a obuv: 
Obecn  se p ipravte na velké rozdíly teplot. Do m st a na 
pouš  volte lehké vzdušné oble ení, které vás bude chránit 
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ed sluncem i v trem a zárove  dostate  zahalovat 
(zejména ženy). Islám nep ipouští odhalování t la, ale díky 
vzr stajícímu po tu cizinc  v Maroku je v tšinou evropské 
oble ení tolerováno. P esto by hlavn  ženy m ly mít ve 

stech a v tradi  žijících komunitách zahaleny nohy 
alespo  po kolena a ruce po lokty. Nezapome te na teplou 
mikinu i svetr a v trovku. Jako obuv doporu ujeme spor-
tovní sandály a tenisky/nízké pevn jší pohodlné boty. 
 
Potraviny: 
„Vnit ní dezinfekci“, jako nap . slivovici, cestou ur it  nedo-
plníte, stejn  jako salámy a jiné výrobky z vep ového masa. 
Obecn  jsou v Maroku alkoholické nápoje drahé a obtížn  
dostupné. Ostatních potravin doporu ujeme vzít pouze 
minimum nebo nic, pravd podobn  nebudete pot ebovat 
žádné. 

OSTATNÍ VYBAVENÍ 
 platný pas, doklad o pojišt ní (ti, co si jej objednali 

es CK Adventura, obdrží na letišti) 
 pro všechny p ípady plášt nka nebo pelerína  
 ci osobní hygieny, lékárni ka a léky, které užíváte 
 slune ní brýle s UV, krém na opalování 
 baterka (lépe elovka) a náhradní baterie 
 spacák 

VIDEOKAMERY A MOBILNÍ TELEFONY 
Signál mobilních telefon  je v Maroku vesm s dobrý a 
všichni naši operáto i tam mají partnery, ale v horách a na 
poušti m žeme být asto bez signálu. P ístup na internet 
bude možný jen p íležitostn  ve m stech. V Maroku lze 
pom rn  snadno po ídit datovou sim kartu. 

 
ZDRAVOTNÍ P ÍPRAVA A O KOVÁNÍ 
Programu se každý ú astní na vlastní nebezpe í. Doporu-
ujeme v as p ed cestou absolvovat zdravotní prohlídku u  

léka e a rovn ž návšt vu zuba e. 
Po ítáme s tím, že každý z vás bude mít osobní lékárni ku 
minimáln  s následujícím obsahem:  

 lék na teplotu (Paralen), lék na bolest (Ibuprofen) 
 léky na st evní potíže (Endiaron a živo išné úhlí) 
 lék na alergickou reakci (Zodac nebo Zyrtec) 
 desinfekci (Jodisol) 
 mast na bolest kloub  a sval  (Voltaren nebo Fastum-
gel) 

 tablety na pálení žáhy (Maalox nebo Ranisan) 

 kapky do nosu a o í (Sanorin 0,5 ‰) 
 náplast „cívka“ a náplast „polštá ková“ 
 obinadlo elastické (6 cm), obvaz hotový . 3-4 
 Uvád né léky v závorkách jsou jen p íkladem, samoz-

ejm  m žete volit jakékoliv jiné zna ky se stejnou 
inností. 

Pokud používáte kontaktní ky, po ítejte s tím, že 
v prašném prost edí Sahary jsou s nimi problémy, a vezm -
te si rad ji brýle navíc. 

BEZPE NOST 
Maroko je velmi p íjemná zem , liberální a neexistují zde 

edsudky v i Evropan m i obecn , z pohledu islámu, 
nev ícím. Turisté jsou naprosto nedotknutelní u policie i 
státních ú edník . Opatrnosti ale nikdy nezbývá….. 

ÍPRAVA NA CESTU 
Protože jedeme do exotické islámské zem , doporu ujeme 
vám alespo  trochu se na cestu teoreticky p ipravit. Jen tak 
totiž budete moci tento zcela rozdílný sv t pln  vychutnat. 
Nejpoužívan jším jazykem v Maroku je francouzština a 
proto vám doporu ujeme nau it se alespo  pár základních 
sloví ek. Dále pokládáme za velice užite né prostudovat si 
základy Islámu alespo  populární formou, nap . knihu „Mu-
hammad slovo Alláhovo“ (Anne-Marie Delcambrová). 
Umožní vám to pochopit spoustu v cí, které obvykle Evro-
pana p ekvapí. Na cestu vás dob e naladí i kniha o Maroku 
od Františka Nepila nebo kniha Bubny Berber  od Zde ka 
Šmída, která je voln  inspirovaná naším zájezdem.  
Na trhu je dnes však velké množství další literatury od be-
letrie, p es v decké knihy až po knižní pr vodce v mnoha 
jazycích. Za nejlépe zpracovaného turistického pr vodce 
považuji edici Rough Guide, která vyšla i v eštin . 

 
POJIŠT NÍ 
Cena zájezdu nezahrnuje pojišt ní! 
Každý zákazník se zavazuje uzav ít ú inné pojišt ní lé eb-
ných výloh po celou dobu trvání objednaného zájezdu.  
Adventura vám nabízí zprost edkování sjednání pojišt ní 
lé ebných výloh v zahrani í a také pojišt ní stornopoplatk   
u pojiš ovny UNIQA. Blíže vás informuje p iložený leták. 

 
PR VODCE 
p. Slávek Suldovský – pr vodce zájezdu. Do Maroka jezdí 
pravideln  od ranných 90 let a pr vodcuje zde zájezdy jak 
poznávací, tak cyklistické i trekové. Aktivn  se zajímá o 
kulturu a život v Maghrebu. D íve se jako stálý zam stna-
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nec CK Adventura podílel na tvorb  našich program  do 
Maroka a ty dodnes s drobnými obm nami z jeho tvorby 
vycházejí. 

KONTAKTY DO ADVENTURY 
Dotazy týkající se zájezdu vám rád zodpovím na adrese 
Sheila.Singhova@adventura.cz nebo telefonicky +420 604 
784 407. 

LEŽITÉ KONTAKTY V MAROKU 
eské velvyslanectví v Maroku:  
sobnost ú adu diplomatická a konzulární pro Marocké 

království, Senegal a Mauretánskou islámskou republiku 
Ambassade de la République Tchèque,  
Route des Zaers, Zankat Ait Melloul, villa Merzaa,  
B.P. 410, Rabat – Souissi 
Tel.: +212 (0) 537755420-21 
Fax: +212 (0) 537754393 
NOUZOVÁ LINKA: +212 613 45 25 83 
rabat@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/rabat 
Velvyslanec: PaedDr. Michaela FRO KOVÁ 

 Tís ová volání v Maroku  
policie (ve m stech) 19 
královské etnictvo – Gendarmerie royale (mimo aglomera-
ce) 177 
S.O.S. nehody (ambulance) 150 
hasi i a rychlá léka ská pomoc 15 

POHOTOVOSTNÍ NOUZOVÁ ÍSLA V DEN OD-
LETU  
Použijte nap . v p ípad  komplikací p ed odletem nebo 
v jiných naléhavých p ípadech: 
garant zájezdu sl. Sheila Singhová +420 604 784 407 
pr vodce zájezdu p. Slávek Suldovský +420 604 288 640 
 
 
 
ZVÝHODN NÉ PARKOVÁNÍ U LETIŠT  
Zajistili jsme pro vás možnost parkování na hlídaném par-
kovišti v blízkosti letišt  Václava Havla (Praha-Ruzyn ) za 

zvýhodn nou cenu u spole nosti GO parking. Na odkazu 
http://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=ADV232, 
který již obsahuje „zvýhod ující“ kód CK Adventura, si sami 

žete spo ítat cenu za parkování a samostatn  si tuto 
službu p es tento odkaz kdykoliv (nejen p i cest  na náš 
zájezd) on-line objednat a zaplatit. Podrobný návod k par-
kování a další informace najdete zde 
http://www.goparking.cz/navod-parkovani-u-letiste-vaclava-
havla-praha/ 
 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ NA CESTÁCH 
Zaregistrujte se k odb ru našeho celoro ního internetového 
zpravodaje Na cestách. Najdete v n m aktuální tipy na 
výhodný nákup zájezd , ale i celou adu zajímavostí a no-
vinek. www.adventura.cz/na-cestach/nejnovejsi  

 JSTE KDEKOLIV, SETKÁME SE NA FACEBOOKU! 
Sdílejte své zážitky a fotografie z cest s námi prost ednic-
tvím našich facebookových stránek. 
www.facebook.com/adventura.cz  
 
EXOTICKÉ SILVESTRY 
Nabízíme vám p íležitost utéci ze silvestrovského a v n kte-
rých p ípadech i p edváno ního shonu, oh át se uprost ed 
zimy pod jižním sluncem i využít sváte ních dní pro úspo-
ru dovolené. Nabídku silvestrovských zájezd  naleznete na 
našem specializovaném webu. Nov  v této nabídce nalez-
nete i n kolik cyklistických zájezd . 
www.exotickesilvestry.cz 
 
KARTA KLIENTA  
Každý, kdo tráví svoji dovolenou na zájezdech s Adventu-
rou, se m že stát držitelem Karty klienta Adventury. M žete 
s ní nakupovat zboží a služby u našich partner  s výraznou 
slevou. Protože našich partner  neustále p ibývá, doporu-
ujeme vám sledovat jejich aktuální seznam na 

www.adventura.cz 

ÍLOHY 
 Informace o možnostech pojišt ní a nabídka pojišt ní 
UNIQA a.s.
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