
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 52 

 MAROKO LETECKY     č. záj. 245 

1. Odjezdy 
 
Maroko letecky – čas odletu bude upřesněn cca 10 dní 
předem. V pokynech k zájezdu budou také upřesněny 
váhové limity zavazadel pro leteckou přepravu. 

2. Doprava 
 
Doprava je zajištěna místním autobusem nebo 
minibusem (dle počtu přihlášených klientů). Nápoje 
nelze během cesty v autobusu nakupovat. 

3. Ubytování  
 
Ubytování je zajištěno v hotelích po trase (kategorie 3*) 
– 2lůžkové (lze i 1/3 pokoje pro trojice) pokoje s vlastním 
příslušenstvím. 
Nejčastější skladba ubytování: 1x Casablanca,  
2x Meknés, 1x Azrou, 2x Erfoud, 1x Ouarzazate,  
2x Marrakéš. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 7 000 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 9x snídaně. 
Snídaně (záleží vždy na konkrétním hotelu) - obvykle 
pečivo, máslo, džem, káva, čaj, džus, případně rajčata, 
okurky, jogurty, vejce). 
 
Fakultativně: 8x večeře - 1 800 Kč (večeře není první 
den zájezdu). 
Večeře (záleží na konkrétním hotelu) – obvykle polévka, 
hlavní jídlo (maso, zelenina), dezert (zákusky, ovoce 
nebo jogurt), v případě bufetu výběr z více druhů salátů 
a několika hlavních jídel.  
Nápoje nejsou zahrnuty v ceně večeří, klienti si je hradí 
na místě sami. 
 
V Maroku lze nakupovat poměrně levně, k dostání je 
veškerý sortiment zboží včetně balené vody, pečiva, 
spousty ovoce a zeleniny. 
 
Orientační ceny potravin v Maroku v restauracích v 
MAD: jídlo v levné restauraci - 20-50, jídlo ve fast-foodu 
- 45-60, domácí pivo 0,5 l - 20-45, voda 0,33 l - 2-6, 
cappuccino 10-20, espresso 7-14; v supermarketech v 
MAD: chléb 0,5 kg - 2-10, voda 1,5 l - 5-7, domácí pivo 
0,5 l - 10-30, jablka 1 kg - 9-15, pomeranče 1 kg - 4-7, 
banány 1 kg - 8-15, rajčata 1 kg - 3-7, hrušky 1 kg  11-
18, okurky 1 kg - 2-4. 
 
5. Důležité osobní věci  
 
Pohodlné boty na prohlídky, vhodné jsou sportovní boty, 
nejlépe jedny sandály a jedny uzavřené. Plavky, klobouk 
a brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. 
faktorem, repelent, deštník, teplejší oblečení pro případ 
horšího počasí. Upozorňujeme, že navštěvujete 
muslimský stát, při návštěvě měst je vhodné dodržovat 

pravidlo decentního oblečení pro muže i ženy (kalhoty 
nebo sukně pod kolena, oděv zakrývající ramena).  
 
Základní léky - doporučujeme dobře vybavenou osobní 
lékárničku s nůžkami, pinzetou, náplastmi, obvazy, 
elastickým obinadlem, dezinfekcí (Betadine, Septonex, 
Jodisol), léky proti bolesti (Ibuprofen, Ataralgin, Valetol 
apod.), mastí proti bolesti, léky proti horečce (Acylpyrin, 
Paralen), léky proti rýmě (Olynth, Nasivin, Otrivin), léky 
na záněty očí (Ophtalmoseptonex – kapky nebo při 
nehojících se zánětech Ophtalmoseptonex mast), 
účinnější léky proti průjmům (Smecta, Ercefuryl, 
Reasec), na spáleniny od slunce (ACTIValoe vera sprej 
s panthenolem, Panthenol Forte spray, Bepanthen 
mléko), antihistaminika (při bodnutí hmyzem apod.), léky 
na bodnutí hmyzem, svědění kůže, otoky (Fenistil gel, 
ACTIValoe vera gel), vitamín C a léky trvale užívané. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové 
limity zavazadel pro leteckou přepravu budou upřesněny 
v pokynech k odletu. 

7. Pas a víza 
 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
pasu. Cestovní pas musí být platný nejméně 6 měsíců 
po návratu z Maroka. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že 
máte svůj vlastní pas při sobě!!! 
Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla 
ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí 
mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při 
cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. 
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro 
vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si 
tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost. 
 
Vezměte s sebou 2 kvalitní fotokopie svého pasu - 
stranu s fotografií - pro případ ztráty pasu.  
 
Prosíme o nahlášení čísla cestovního pasu, se 
kterým budete cestovat, a celého data jeho 
platnosti. 
 
8. Pojištění 
 
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu 
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz 
zdravotního pojištění. Vždy ji vyžadují v případě 
lékařského ošetření. 
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet 
do zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných 
výloh.  
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu 
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně 
700 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze 
sjednat samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem 
na celou dobu pobytu v zahraničí. 
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže 
uvedené informace: 
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s.  



Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte 
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší 
CK, případně na začátku zájezdu od průvodce. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na 
začátku zájezdu od průvodce. 
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak 
pojišťovna v ČR tuto částku uhradí). 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je 
pojištěný státním občanem nebo má-li na tomto území 
trvalý nebo přechodný pobyt. 
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v 
zahraničí do výše 5 000 000 Kč 
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti 
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých 
následků úrazu 
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné 
(hospitalizace v zahraničí) – 300 Kč / den 
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby – 1 000 000 Kč 
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 45 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 45 000 Kč 
- Pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou 
(u ubytování do max. 30 000 Kč, náklady na dopravu 
max. 20 000 Kč.) 
- Pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní 
karantény (80%) – maximálně 45 000 Kč. 
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události 
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u 
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení 
ve stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze 
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný 
zájezd mohl být neprodleně stornován. 
 
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat 
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde 
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční 
služba Vám poradí, jak dále postupovat. 
 
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské 
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou. 
 
9. Orientační ceny vstupného 
 
(z roku 2022) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, 
záleží na vedení prohlídek jednotlivými průvodci a 
individuálním výběru každého klienta. 
 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou 
studentskou průkazku ISIC. 
 
Volubilis – 70 MAD 
Džípy do pouště – 25 € 
Projížďka na velbloudech – cca 200 MAD 
Rabat – Chellah – 70 MAD 
Mešita Hasana II. v Casablance – 130 MAD 

Fés – medresa – 40 MAD, synagoga Ibn Danan – 50 
MAD 
Meknés – věznice ze 17.st. – 60 MAD, sýpky – 70 MAD, 
Rhetaras – 20 MAD  
Ourzazate – kasba – 40 MAD, filmové ateliéry – 80 MAD 
Ksar Ait Benhadou – 20 MAD 
Marrakéš – palác La Bahia – 70 MAD, Saadienské 
hrobky – 70 MAD, palác El Badia – 70 MAD, muzeum 
Si-Said – 70 MAD, zahrada Majorelle - 120 MAD, 
projížďka kočáry – 120 MAD 
 
Ve městech: Rabat, Fes, Moulay Idriss, Volubilis, 
Meknes a Marrakeš je pro skupiny povinný doprovod 
místního průvodce, stejně jako je povinný během 
prohlídek některých památek. V muslimských zemích 
je zvykem věnovat za veškeré služby – recepční a 
podobně, spropitné – bakšišné.  Z tohoto důvodu 
bude vybírat průvodce na místní průvodce (15,00 €) 
a „bakšišné“ (10,00 €) = 25,00 € na osobu.  
 
Ceny v Maroku jsou o cca 15% vyšší než u nás. Eura, 
případně jinou směnitelnou měnu, jako USD, GBP, CHF 
si na marocké dirhamy lze vyměnit na místě. kurs ČNB 
k 31.8. 2022: 1 € = 10,625 MAD, 1 USD = 10,590 MAD, 
1 MAD = 2,313 Kč  
Dle svého uvážení vyberte ze vstupů, co Vám 
nabízíme - který objekt máte zájem navštívit a podle 
Vašeho zájmu vyměňte i další Eura, jako kapesné na 
nákup např. různých suvenýrů a pamlsků. Vstupy 
jsou orientační a uvádíme celkový přehled, ne 
všechna místa ve městech musí být realizována, 
záleží na vedení prohlídky průvodcem a 
individuálním výběru klienta.  
 
Zájem o fakultativní výlet 6. den je nutné nahlásit 
nejpozději při doplatku měsíc před odjezdem – cena 
cca 25 € / os., platí se na místě průvodci. 
 
Zájezd není na chození příliš náročný, jsou zde  
2 vycházky v přírodě cca 5 km dlouhé. 
 
10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň 15 
klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem.  

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Rabat – J.E. JUDr. Ladislav Škeřík, po-
pá 7.45-16.15, tel: +212 537 755 420, nouzová linka: 
+212 613 452 583, 4,5 km, Avenue Mohammed VI, 10, 
Rue Ait Melloul, Villa Merzaa, Rabat – Souissi. 
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, 180 00 Praha 8    
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575 
  
Pohotovostní mobilní telefon: +420 777 75 85 84 
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu 
zájezdu a v nutných případech po dobu zájezdu. 
Veškeré ostatní dotazy volejte v pracovní době na výše 
uvedené pevné linky. 
 



Program zájezdu: 
1. den - Přílet do Maroka, nocleh.  
2. den - CASABLANCA - prohlídka monumentální 
mešity Hasana II. postavené s využitím nejmodernějších 
technologií a bohatě vyzdobené v tradičním stylu. 
Náměstí Mohameda V. s výstavnými budovami 
z počátku 20. st. Hlavní město RABAT – zastávka před 
královským palácem, romantický Chellah s římskými 
vykopávkami a středověkou svatyní, královské 
mauzoleum a Hasanova věž, kasba Ouidaias aj. Přejezd 
do Meknés. 
3. den - Vykopávky města VOLUBILIS s nádhernými 
římskými mozaikami. Poutní město MOULAY IDRISS, 
Mekka chudých, mauzoleum Moulaye Idrisse. Královské 
město MEKNÉS - památky na rozporuplného sultána 
17.st. Moulaye Ismaila, jednoho z prvních panovníků 
současné královské dynastie (UNESCO), majestátní 
brána Bab Mansour, náměstí El Hedime s tržnicí, 
medina.  
4. den - Královské město FÉS, duchovní a umělecké 
centrum Maroka – bronzová brána královského paláce. 
Bab Jeloud - nejkrásnější brána do mediny, medresa, 
mešita Karaouine s jednou z nejstarších univerzit na 
světě, mauzoleum zakladatele města Moulaye Idrisse II. 
Súky, činírny a barvírny kůží, tkalci, cizeléři, keramika. 
5. den - Průsmyky Středního a Vysokého Atlasu. NP 
IFRANE - vycházka mezi cedrovými velikány, 
pozorování makaků. WÁDÍ ZIZ – soutěska u tunelu 
Legionářů, PŘEHRADA U ER-RACHIDIE, oázy 
s palmovými háji.  
6. den – Fakultativně výlet terénními auty na Saharu 
k největší písečné duně ERG CHEBBI - východ slunce 
na poušti, oáza MERZOUGA. Odjezd z Erfoudu podél 
vádí Rheris, oáza TINERHIR. Odpoledne příjezd do 
kaňonu TODRA, soutěsky s 300 metrů vysokými 
vápencovými stěnami - nocleh.   
7. den – Soutěska DADÉS – pestrá krajina 
s neobvyklými skalními útvary, horské vesnice, kaňony. 
Údolím řeky Dadés do města růží Kelaa M´Gouna, 
kasby, výhledy na Vysoký Atlas a saharské horské 
hřebeny, zastávka u oázy Skoura, příjezd  do 
Ouarzazate, nocleh.  
8. den – Marocký „Hollywood“ město OUARZAZATE - 
prohlídka filmových ateliérů Atlas. KSAR AIT 
BENHADOU (UNESCO) - opevněná hliněná vesnice, 
která přitahuje filmaře i fotografy, přejezd přes SEDLO 
TIZI-N-TICHKA 2 260 m do Marrakéše. 
9. den – MARRÁKEŠ – středověká mešita Koutoubia, 
palác La Bahia v andaluském stylu, hrobka sultána 
Ahmeda al Mansúra z dynastie Saadienů, súky 
v medině, nezapomenutelný večerní mumraj na náměstí 
Jemaa El Fna. 
10. den -  Přejezd na letiště. Odlet do ČR. 
 
  


