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Maroko  
Wyjątkowe położenie kraju pomiędzy wybrzeżem Atlantyckim, Morzem Śródziemnym i Saharą, 

jest gwarancją wspaniałych krajobrazów i niezapomnianych atrakcji. Z jednej strony są tu skute 

lodem wspaniałe szczyty górskie, z drugiej – gorące piaski Sachary i zachwycająca architektura. 
 

 
INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 
Czas przelotu: Polska – Agadir – ok. 4 godz.  
 

Czas lokalny: latem – czas polski minus 2 godz., zimą – czas polski minus 1 godz.  
 

Język: arabski, francuski, angielski.  
 

Napięcie: 220 V.  
 

Waluta: dirham marokański (Dh, MAD), 1 MAD = ok. 0,4 PLN.  

 
 

 

Najczęściej Zadawane Pytania 
 

 
Czy przy wyjeździe do Maroka potrzebuję wizę?  
Przy wjeździe do Maroka obywatele RP nie potrzebują wiz. Wymaganym dokumentem jest 

paszport ważny min. 6 miesięcy licząc od daty powrotu do kraju.  
Na granicy podróżni otrzymują do wypełnienia formularz tzw. kartę wjazdową, którą należy 

wypełnić przy wjeździe i wyjeździe z Maroka. Każda osoba przekraczająca granicę Maroka 
otrzymuje swój elektroniczny numer identyfikacyjny, składający się z sześciu cyfr i dwóch 

liter, który zostaje wbity do paszportu. 
 
Czy powinienem się szczepić?  

Od przyjeżdżających do Maroka nie wymaga się świadectwa szczepień ochronnych.  
 

Czy w Maroku jest bezpiecznie? 
Maroko jest krajem bezpiecznym. Przybywający tutaj turyści nie podróżują w konwojach 

policyjnych. Nie należy jednak pozostawiać bez nadzoru swoich rzeczy. Mimo, że władze 
dbają o bezpieczeństwo turystów, nie ma sposobu na zlikwidowanie drobnej przestępczości. 
Dlatego nie należy pozostawiać bagażu bez opieki, nosić przy sobie większej ilości pieniędzy, 

a jeśli mamy więcej niż jedną kartę kredytową - nie trzymajmy ich w tym samym miejscu. 
 

Jakie jest napięcie elektryczne i wtyczki? 
Gniazdka i wtyczki nie różnią się od polskich. W sieci płynie prąd o napięciu 220V. 

 
Czy jest dostęp do Internetu? 
W Maroku bardzo popularne są kawiarenki internetowe, działające do późnych godzin 

nocnych, a czasem nawet całą dobę. Korzystanie z nich nie jest drogie.  
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Czy można wynająć samochód? 
Maroko ma doskonałe drogi do jazdy i tanią benzynę. Biura wypożyczalni samochodów 

znajdują się we wszystkich marokańskich miastach. Istnieje duży wybór samochodów, od 
kompaktowych, przez 4×4, do vanów. Zaleca się korzystanie z dużych wypożyczalni 

samochodów lub polecanych przez rezydentów, które mają w ofercie sprawne pojazdy z 
ważnymi i kompletnymi dokumentami. Ceny wypożyczenia samochodu w Maroku wahają 

się w zależności od klasy auta i sezonu, ale ogólnie można wynająć samochód za 30 
€/dzień, lub jeepa  za  120 €/dzień. 
Taksówki miejskie jeżdżą według taksometrów, minimalna opłata za kurs to 5 MAD.  

Alternatywą są zbiorowe taksówki - grands taxis. Zabierają po sześć osób. Ruszają gdy 
zbierze się komplet sześciu pasażerów. Postoje grands taxi znajdują się najczęściej w 

pobliżu dworców autobusowych lub kolejowych.  
 

Jakie plaże są w Maroku?  
Marokańskie wybrzeże Oceanu Atlantyckiego różni się zdecydowanie od reszty kraju - jest 
zielone, są tu gaje oliwkowe i pomarańczowe, a piaszczyste plaże są niezwykle piękne, 

szerokie i czyste. Wspaniałe miejsce do plażowania znajduje się w urokliwym miasteczku 
Asilah, portowym miasteczku Larache i przede wszystkim w dwóch głównych turystycznych 

ośrodkach południowej części kraju – Casablance i Agadirze. 
 

Kiedy najlepiej wybrać się do Maroka?  
Doskonałe warunki do wypoczynku panują w Maroku przez cały rok. Temperatura wody w 
miesiącach letnich dochodzi do 30ºC. Najlepszą porą przylotu jest wiosna – od końca marca 

do czerwca, kiedy niezwykle malowniczo prezentują się okalające pustynię stepy ubarwione 
wiosennymi kwiatami lub jesień – wrzesień i październik. W lipcu i sierpniu panują upały 

dochodzące do ponad 40°C, które nie wszyscy najlepiej znoszą. Planując podróż warto 
uwzględnić terminy świąt, zwłaszcza ramadanu – z jednej strony są to ciekawe rytuały, 

które można zobaczyć, a z drugiej wiele obiektów, głównie restauracji jest zamkniętych. 

 
 
Jaka waluta obowiązuje w Maroku i jakie są orientacyjne ceny?  

Walutą obowiązująca na terenie Maroka jest dirham marokański (Dh, MAD), który nie jest 
jednostką wymienialna poza Marokiem. Euro i dolary można wymieniać w hotelach lub 

bankach. Zazwyczaj nie jest pobierana za to prowizja. Ceny znacznie różnią się między 
sklepami w kurortach czy przy hotelach od tych, które można spotkać na bazarach. Tam 

cena nie jest obowiązująca i wręcz należy się targować, gdyż jest to uważane za zwyczaj.



Jaka jest religia?  

Około 99% całej populacji to muzułmanie. Islam jest jedną z trzech religii 
monoteistycznych, obok judaizmu i chrześcijaństwa. Świętą księgą dla muzułmanów 

jest Koran. Muzułmanie przestrzegają pięciu filarów islamu: 1. wyznanie wiary, 2. 
modlitwa odmawiana pięć razy w ciągu dnia, 3. jałmużna, 4. post w czasie świętego 
miesiąca ramadan, 5. pielgrzymka do Mekki. Islam odłamu sunnickiego jest religią 

państwową. Meczety w Maroku są niedostępne dla wyznawców innych religii. Jedynym 
udostępnionym do zwiedzania jest meczet Hassana II w Casablance (wstęp jest płatny). 

Niemniej Maroko jest krajem tolerancyjnym. 1,1% to chrześcijanie i 0,2 % to wyznawcy 
judaizmu. Konstytucja zapewnia swobodę wyznania innych religii niż islam. 

 
Gdzie i jakie pamiątki kupić w Maroku?  
Najcenniejszych pamiątek z Maroka warto szukać na bazarach, gdzie można znaleźć 

setki egzotycznych, ręcznie wykonanych przedmiotów. Uznaniem cieszy się tradycyjna 
biżuteria: srebrne naszyjniki zdobione półszlachetnymi kamieniami, kolczyki i 

berberyjskie bransolety. Za wysokiej jakości uchodzą skórzane towary takie jak torby, 
portfele, pufy, poduszki, skórzane lampy i obuwie – zdobione cekinami i koralikami 

kolorowe klapki zwane babouches. Doskonałą pamiątką będą tkane dywany, narzuty i 
kilimy. Dużym zainteresowaniem cieszą się drobne wyroby: misternie wykonane 
szkatułki, szachy, kości do gry, misy i figurki. Warto przywieźć ceniony w kuchni i 

kosmetyce olej arganowy – tzw. ”złoto maroka”, Na targowiskach dostępne są wszystkie 
używane w Maroku przyprawy. 

 
Jaka jest kuchnia?  

Kuchnia Maroka uważana jest za wyjątkowo smaczną, charakteryzuje się licznymi 
wpływami kuchni afrykańskiej, arabskiej i francuskiej, a cechą charakterystyczną dań są 
zioła i przyprawy - aromatyczny szafran oraz kminek. Lokalni kucharze specjalizują się 

także w dodawaniu do jedzenia ostrej papryki, kolendry, cynamonu i kurkumy.  
Jedną z najbardziej znanych potraw jest kuskus – kasza pszeniczna podawana 

najczęściej z warzywami i mięsem, ale także przyrządzana z sosami owocowymi i na 
słodko z rodzynkami, cukrem, cynamonem oraz mlekiem. 

Najpopularniejszym marokańskim daniem jest Tadżin - danie główne z mięsa wołowego, 
drobiowego, jagnięciny lub baraniny (czasami z ryb) podawanego z warzywami (np.: 
bakłażanami, cebulą, marchewką, papryką, pomidorami) lub owocami. Całość 

przyprawiona jest ziołami z dodatkiem oliwek, uprażonych migdałów, orzeszków 
pistacjowych lub piniowych. 

Legendarnym daniem jest pastilla – placek z cienkiego ciasta nadziewany farszem z 
gołębiego mięsa. Popularne i smaczne są także takie dania jak grillowane brochettes – 

szaszłyki i kebaby, można też bez problemu znaleźć pieczonego kurczaka z frytkami 
podawanego z surówką, w skład której wchodzą pomidory i papryka z czosnkiem lub 

marchewka z dodatkiem pomarańczy. Kurczaki mogą być faszerowane rodzynkami i 
popularnymi w Maroku draża mhammara – migdałami. 

Słodkie specjały serwowane w marokańskiej kuchni to beghrir - naleśnik z miodem i 
masłem czy rgajf - placek z kruchego ciasta podawanego z miodem. W cukierni 

obowiązkowo trzeba spróbować ciastka „rogi gazeli” – kab al-ghzal – ciastka w kształcie 
księżyca wypełnionego słodkim nadzieniem migdałowym lub owocami, czy też 
ciastka sfendż - to smażone w głębokim tłuszczu ciastko z dziurką w środku 

Alkohole w Maroku są stosunkowo drogie i można je dostać tylko w restauracjach i 
nielicznych sklepach - jest to kraj muzułmański i picie alkoholu nie jest dobrze widziane, 

szczególnie podczas ramadanu. W upalny dzień można rozglądnąć się za piwem 
Casablanca Beer, Flag Speciale czy Stork, a do obiadu wypić wino Red Guerrouane, Rose 

Guerrouane, Gris de Boulaouane, Cuvee de President czy Toulal. 
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Co warto zwiedzić? 

Rabat – Sercem stolicy jest zbudowana przez Francuzów 
dzielnica Ville Nouvelle – Nowe Miasto, zdominowane 

przez wieżowce, banki i eleganckie butiki. Główną ulicą 
miasta jest avenue Mohammed V z pałacem królewskim 
zamieszkałym przez króla Maroka. Efektowną promenadę 

zdobią majestatyczne palmy, a w cieniach kolonialnych 
budowli mieszą się drogie sklepy i centra handlowe. 

Poczuć się swojsko można spacerując po Parc du Triangle 
du Vue przypominającym parki z wielu europejskich 

stolic, odbywają się w tu liczne koncerty i przedstawienia. 
Jedną z najpiękniejszych fortyfikacji w kraju są mury obronne – zachwycają swoją 
niespotykaną pomarańczową barwą. Na północ od medyny na wysokim brzegu u ujścia 

rzeki Bu Rakrak leży Kazba al-Udaja. Wzniesiono tu klasztor „ribat” dający nazwę i 
początek dzisiejszemu miastu. Za jeden z symboli stolicy uchodzi meczet Hasana, 

którego potężną wieżę widać z daleka, natomiast wrażenie na turystach robi wykonane z 
białego onyksu Mauzoleum Mohammada V. Warto wybrać się do leżących niedaleko 

Rabatu Ogrodów Egzotycznych. W tym kilkuhektarowym parku odtworzono ekosystemy 
z różnych stron świata, są tu też wąwozy, wiszące mostki, labirynty i alejki z 
ekspozycjami. 

 
Fez – miasto zachwycające zabytkami pozostawionymi 

przez najpotężniejsze dynastie rządzące krajem. Fez o 
ponadtysiącletniej historii jest najważniejszym w tej 

części Maroka ośrodkiem, który niegdyś pełnił funkcję 
stolicy państwa. W średniowieczu powstały liczne 
uniwersytety świadczące o wysokiej randze naukowej i 

kulturalnej regionu. Miasto wpisane jest na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na zwiedzanie Fezu 

trzeba przeznaczyć sporo czasu. Najbardziej 
rozpoznawalnym miejscem jest zabytkowa medyna Fes 

al-Bali. Zachwycają zarówno całe budynki, jak i detale architektoniczne rozsiane po całej 
okolicy. Dzielnica Fez al-Bali to swoiste morze domów urozmaicone dodatkowo 
strzelistymi minaretami. Po zwiedzaniu warto odpocząć na placu Baghdadi lub w 

największej w mieście enklawie zieleni – ogrodzie Bu Dżalud. Z kolei medynę Bab Bou 
Jeloud otaczają majestatyczne mury obronne z wieloma bramami, którymi szczególnie 

powinni zainteresować się znawcy fortyfikacji. Doskonałą przerwą w podziwianiu 
niezwykłych miejsc jest wizyta na targowiskach położonych w centralnej części 

najstarszej dzielnicy. Na palcu en-Nejjarine można odetchnąć przy przepięknej fontannie 
An-Nadżdżarin uważanej za najpiękniejszą w mieście. Kolejnym turystycznym 

wyzwaniem jest gigantyczne meczet Karawijjin, jeden z najważniejszych w świecie 
muzułmańskim. Świątynia jest tak duża, że najlepiej podziwiać jej potężny kształt, jak i 
całą medynę, z punktu widokowego przy grobowcach Marynidów. Ciekawa pod względem 

turystycznym i historycznym jest również medresa Al-Attarin, której bogate 
pomieszczenie wejściowe wyłożone płytkami o bajecznych wzorach nie tylko zapiera dech 

w piersiach z powodu piękna, ale również zachwyca misternym wykonaniem. Godne 
uwagi są także place Seffarine i Ar-Rasif, z których jest niedaleko do dzielnicy 

andaluzyjskiej. Można dostać się do niej przez most Bajn al-Mudun z ładnym widokiem 
na rzekę oddzielającą oba obszary. Po zobaczeniu starej dzielnicy Fezu koniecznie trzeba 
przyjrzeć się miastu z góry. Wspaniałą panoramę gwarantują liczne punkty widokowe, 

takie jak chociażby potężny bastion obronny Burdż Nord z Muzeum Broni.             
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Casablanca - obecny wygląd miasto zawdzięcza 

francuskim architektom,  przez  dziesięciolecia pracującym 
nad jego niepowtarzalną architekturą. Budowlą, która jest 

symbolem miasta jest Meczet Hasana II. Nowa świątynia, 
której budowę ukończono w 1993 r., położona jest 
częściowo na sztucznej wyspie. Spacerując po mieście 

można w każdym jego zakątku podziwiać wspaniałą, 
kolonialną architekturę inspirowaną uporządkowanym 

stylem „art deco” z charakterystycznymi kutymi 
balkonami, reliefami na ścianach frontowych i ozdobnymi fryzami. Zwiedzanie miasta 

warto zacząć od placu Place des Nations Unies rozpościerającego się na granicy „ville 
nouvelle” – nowej dzielnicy miasta oraz zabytkowej medyny. Główną arterią jest 
boulevard Mohammed V, gdzie siedziby mają banki i ekskluzywne sklepy. Rue Prince 

Moulay Abdellah jest najmodniejszą ulicą w mieście. Świetnym miejscem do odpoczynku 
jest Place Mohammed V okolony terenami zielonymi z ławeczkami i fontannami. Na 

poszukiwanie tradycyjnych pamiątek najlepiej udać się do medyny – najstarszej części 
Casablanki, której wejścia strzegą dwie oryginalne bramy.  

 
 Agadir -  Agadir poważnie ucierpiał podczas 
trzęsienia ziemi, nie ma tu zabytków ale 

zaprojektowano wspaniałe centrum turystyczne z 
nowoczesną architekturą. W  muzeum  Musee du 

Patrimoine Amzighe, w którym można zobaczyć 
między innymi jak wyglądały zabytki przed trzęsieniem 

ziemi oraz zapoznać się z historią berberyjskich 
plemion z okolic. W wyschniętym korycie rzeki w 
Vallee des Oiseaux urządzono park z wolierami dla 

ptaków, zagrodami dla zwierząt i placem zabaw. Na 
poszukiwanie pamiątek można wybrać się na Marche Central – targ miejski, na którym 

można poznać lokalny folklor i znaleźć ciekawe przedmioty. Idealną osłoną przed 
upałami i miejscem świetnie nadającym się do wypoczynku po plażowaniu i zakupach 

jest Jardin de Olhao – park, na którego terenie można zobaczyć mury i domy 
wybudowane w tradycyjnym, marokańskim stylu. Do tradycyjnych wzorców nawiązuje 
meczet Muhammada V. Specjalnie dla turystów powstała niezwykła dzielnica La Medina 

d'Agadir z mnóstwem stylizowanych domów i rękodzielniczych warsztatów oferujących 
wymarzone pamiątki. Warto zobaczyć również Kazabę – ruiny w postaci okazałych 

murów i łuku wejściowego, przypominające o dawnej świetności miasta. Z tego miejsca 
rozciąga się wspaniały widok na miasto. 

 
Marrakesz - Najważniejsze atrakcje Marrakeszu znajdują 
się w sąsiedztwie placu Dżami al-Fana i bez problemu 

można je zwiedzić poruszając się wyłącznie na pieszo. 
Zachwycają setki barwnych postaci przewijających się 

przez plac, oglądać można między innymi zaklinaczy 
węży, muzykantów, akrobatów, kuglarzy, tancerzy i 

gawędziarzy opowiadających o lokalnych legendach. Nie 
bez powodu plac został wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO dzięki swojemu barwnemu i 

wielokulturowemu charakterowi docenianemu przez 
turystów zwiedzających miasto. Na zakupy warto udać się na targowiska (tzw. „suki”) 

położone na północ od Dżami al-Fana – można tam znaleźć niezwykłe marokańskie 
pamiątki i przy okazji zobaczyć jak wygląda codzienne życie lokalnej społeczności. 

Turyści tłumnie podziwiają Place Ben Youseff z meczetem Ibn Jusufa lub zapoznają się z 
historią w Muzeum Marrakeszu.  



 Essaouira  - popularne „miasto wiatrów” ma wiele 

do zaoferowania. Interesujące jest przede 
wszystkim samo położenie u stóp niskich wzgórz 

poprzecinanych kamienistymi poletkami oraz na 
przepięknym wybrzeżu atlantyckim, gdzie 
dominują domy o biało-niebieskich barwach, 

wzbogacone różnokolorowymi kwiatami. Trudno 
nie ulec urokowi najstarszej części miasta – 

medyny, którą zwiedza się pieszo, gdyż jest 
zamknięta dla ruchu kołowego. Życie towarzyskie 

skupia się na Place Moulay Hassan, gdzie w eleganckich wnętrzach gromadzą się opaleni 
turyści. Główna ulica handlowa to Avenue de l’Istiqual Sidi Mohammed Ben Abdullah, 
wzdłuż której skupiło się najwięcej sklepów z pamiątkami oraz kafejek. Życiem tętni 

również port rybacki, w którym targi rybne i licytowanie połowów to bardzo interesujące 
widowiska. Zabytkowa jest brama portowa i wały obronne zwane Scala, z których można 

podziwiać plażę, miasto i wyłaniające się z oceanu Wyspy Purpurowe. Turyści korzystają 
często z takiej atrakcji, jak wycieczki statkiem połączone z łowieniem ryb, kąpielami oraz 

obserwacją zachodów słońca i objętych ochroną Wysp Purpurowych. 
 

 

Tafraout - do spokojnego miasteczka położonego w 

sercu Antyatlasu powinni wybrać  się  miłośnicy 
górskich wędrówek, gdyż malownicze doliny z 
niezwykłymi formami skalnymi, rytami naskalnymi i 

niemal średniowieczne wioski są krajobrazem 
budzącym zachwyt i osłupienie. Wspaniałe tereny z 

niespotykanymi rysunkami w Tazzice i tworami 
skalnymi Le Chapeau de Napoleon najlepiej zwiedzić 

rowerem, który bez problemu można wypożyczyć.  
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