
 
 

 

MAROKO 

TREKING OB ATLANTSKI OBALI 
 

Maroko je znan po marsičem: po Visokem Atlasu, bogati arabski kulturi, berberih…  

Manj znan je pa po Atlantski obali, kamor vas vabimo v času zimskih počitnic 

 

od 18.2. 2012 do 25.2. 2012 
 

Ob poti nam bodo ribiške vasice, arganova drevesa, zapuščene peščene plaže, skalne pečine in 

stalni spremljevalec - Atlantsko morje. 

 

1.DAN 18.2. 2012 
Ob eni uri zjutraj se iz Celja zapeljemo mimo Ljubljane, Sežane do Benetk od koder bomo ob 

7h45min poleteli do Madrida in naprej do Marrakesha. Po nastanitvi v hotelu prosto popoldne. 

Po nastanitvi ogled mesta Marrakesha, mošeje Koutoubia, sprehod po osrednjem trgu... 

2.DAN 19.2. 2012 
Z minibusom se zapeljemo skozi območje Chichaoua in Ounara do vasice Tafna, kjer se srečamo 

z našimi vodniki kamel. Po kosilu se boste lahko preizkusili v jahanju kamel. Noč preživimo v 

berberski hiši.  

3.DAN 20.2. 2012 
Po zajtrku se čez Cape Tafelny spustimo do plaže Sidi Hamad Saeih, kamor prispemo po 

približno šestih urah hoje. Nočitev. 

4.DAN 21.2. 
Naslednje jutro nas pot ob obali ali malo višje (odvisno od vetra) pripelje do Marabout Sidi 

Mbarek, kjer tudi prenočimo. 

5.DAN 22.2. 2012 
Obala se razteza na obzorju pot pa nas pripelje do Sidi Kaokuki. Ribiško pristanišče in zbirališče 

surfarjev, mi tukaj prenočimo.  

6.DAN 23.2. 2012 
Od Sidi Kaokuki nas pot popelje mimo zaščitene ribiške vasice in mimo morskih jam v Cape 

Sim in od tu v daljavi vidimo Essaouiro, kamor prispemo v popoldanski urah. To noč preživimo 

v hotelu.  

7.DAN 24.2. 2012 
Po zajtrku si ogledamo to lepo mestece ob obali, ki je bilo nekdaj portugalsko pristanišče. 

Popoldan nas zapeljejo nazaj v Marrakesh, kjer prenočimo.  

8.DAN 25.2. 2012 
Okoli 11 ure dopoldan še vožnja na letališče, od koder ob 13h10min poletimo preko Madrida 

nazaj v Benetke, kamor prispemo okoli 22 ure.  

 



CENA POTOVANJA: 1.100,00 EUR/os. 
 

V ceno je všteta povratna letalska karta, vsi transferji po Maroku, 3x nočitev z zajtrkom, 

nočitve v berberskih hišah, berberski vodnik, kuhar, kamele z vodniki, vsa kamp oprema, 

vsa hrana na trekingu (zajtrk, kosilo, večerja).  

 

Ob prijavi je potrebno vplačati 150 EUR akontacije na TRR: SI56 2430 0900 4154 083 PA 

Guliver. Prijave sprejemamo do 10.12. 2011 

 

Ta treking je samo eden od predlogov in se datum izvedbe lahko na željo udeležencev 

prestavi na drugi termin. Če v roku prijave, do 10.12. 2011, ni prijavljeno najmanjše 

število udeležencev (8), se treking odpove.  

 

V tem času je klima ob obali ugodna, vendar so noči hladne. Obvezna oprema: spalna 

vreča, čelne svetilke, sončna očala, krema za sončenje… 


