
 

 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL MAROKOSSE 
 
Meie reisiesindaja Marokos on:  
 
KAIE NURMESTE  + 212 6 3604 7574 
 
NB! See on kohalik mobiiltelefoni number, kõned on kohaliku kõne hinnaga.  
 
Lend: Aurinko otselennud Marokosse toimuvad 10.04.-17.04.19 (viimane väljalend Tallinnast) 
kolmapäeviti. Lennuk maandub Agadiri lennuväljal ning lennuaeg on u 6 tundi. Palume olla Tallinna 
lennujaamas u 1,5-2 tundi enne väljumist. Lennugraafiku leiate Aurinko kodulehelt 
https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo NB! Palume lennuajad kindlasti 24 t enne väljalendu üle 

kontrollida kas oma reisibüroost või Aurinko Tallinna kontorist ning sihtkohas Aurinko 
reisiesindajalt!  
Aurinko Maroko tšarterlennule toimub reisile registreerimine passi alusel.  
 
Pagas: Lubatud pagas on 15 kg+5 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Kui arvestate pagasit 
reisiseltskonna peale, siis võib ühe kohvri või koti kaal olla kuni 32 kg. Lubatust raskema pagasi 

pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka sihtkohta järele 
toimetada. Palun lisage ka äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, märkmepaber 
kontaktidega vms.). Juhul kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei ole väljaspool pagasisilti 

(või on see kadunud), saab lennufirma pagasi sees oleva kontaktinfo kaudu pagasiomanikuga 
kiiresti ühendust võtta. Terava otsaga esemed nagu küünekäärid, taskunoad, korgitserid vms tuleb 
pakkida äraantavasse pagasisse. Samuti tuleb pakkida äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka 
hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab 

reisiterminalis asuvas R-kioskist ning turvakontrolli kõrval paiknevast automaadist (1 euro eest 
saab 2 mini-grip kotti). Imiku lisatasu on 50 eurot (ei sisalda istekohta lennukis). Palun tutvuge 
Smartlynxi pagasireeglitega: http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-
ee 
 
Teenindus Smartlynxi pardal: Lennuki meeskond räägib eesti, inglise ja vene keelt. Sooja toitu 
ja laiemat söögivalikut pakutakse ainult ettetellimisel kuni 48 tundi enne väljalendu Airo Cateringi 

veebipoest https://flydinner.com/. 
Toiduvalik on sõltuvalt lennu sihtkohast ja lennu ajast erinev ning ei kattu pardal pakutavaga. 
Pardamenüü alusel saab lennukis sööke ja jooke juurde osta.  
Saabumine: NB! Agadiri lennuväljal tuleb kõikidel reisijatel täita maaletuleku kaart! Ametivõimude 

korraldusel ei lasta kahjuks mittereisivaid isikuid lennujaama terminaali. Aurinko reisiesindajad 
ootavad Teid kohe lennujaama ees ja suunavad transfeerbusside juurde. Palume kindlasti esindajat 

informeerida, kui mingil põhjusel meie transfeeri kasutamata jätate.  Agadiri lennujaam asub 
linnast u 25 km kaugusel ning transfeer hotellidesse kestab umbes 30 min-1 tund (sõltuvalt hotelli 
asukohast).  
Infotunnid: Saabumisjärgselt viivad Aurinko reisiesindajad läbi infotunnid, kus saate lähemat 
teavet nii sihtkoha kui ekskursioonide kohta. Ekskursioonide eest toimub tasumine sularahas 
kohapeal. Saabumisel hotelli tuleb täita registreerimisankeet isikuandmetega. Passi saab tagasi 
küsida järgmise päeva hommikul, soovi korral saate seda hoida hotelli vastuvõtus kuni 

lahkumiseni. 
 
Hotellitubade kättesaamine ja äraandmine: Check-in toimub rahvusvaheliste reeglite kohaselt 
ajavahemikus 13:00-14:00. Hotellist ärasõidu kellaaja teatavad teile Aurinko reisiesindajad 
kohapeal.  
 

 

 
 



 

 

 
 
 
Hea teada 

  
Pindala:   446,550 km2 
Rahvaarv:   üle 32 miljoni 
Pealinn:   Rabat (1,8 milj el) 
Suurimad linnad:  Casablanca (3,245 milj el), Fes (1,044 milj el), Marrakesh (909 000 el) 
Rannajoon:  1835 km 
Riigusk:  islam  

 
Ajavahe: Marokos on kell 2 t Eesti ajast taga.  
 
Apteegid ja arstiabi: Agadiri keskuses ja hotellirajoonis on mitmeid apteeke. Apteek on näiteks 
keskuses paikneva mošee naabruses ning Prince Molay Abduallah’i tänaval. Apteegid on avatud E-R 
9:00-12:30 ning 15:00-19:30, L 9:00-12:30. Agadiris on kokku 6 valveapteeki, mille aadressid 

leiab kõikide apteekide ustelt. Linnavalitsuse hoone juures paiknev apteek on avatud igal ööl 
ajavahemikus 23:00-7:00. Kui vajate arstiabi, siis pöörduge oma hotelli retseptsiooni. 
 
Elekter: 220 V, kasutusel on kaheaugulised pistikud.  
 
Helistamine: Rahvusvahelised kõned ja nende vastuvõtmine on kallima tariifiga kui Euroopas. 
Kohalikele numbritele helistamine on odavam. Nt  kõneminut  Eestisse maksab u 4,14 €, 

vastuvõtmine 1,85 €. Kohaliku kõneminuti hind on u 1,38 €. Andmeside kasutamine on väga kallis, 
tutvuge oma operaatori poolt pakutavate teenuste ja hinnakirjaga kindlasti enne reisi. 

 
Joogivesi: Kraanivett ei soovitata juua. Kasutage pudelivett, mida saab osta hotellidest ja 
kauplustest. Eau Mineral on gaasita vesi ja gaasiga vesi on Gazeux. Igaks juhuks ei ole soovitatav 
juua ka jääkuubikutega serveeritud jooke. 
 

Jootraha: jätmine ja hinna üle kauplemine on Marokos reegliks. Restoranides on soovitav jätta 
jootraha 5-10% ulatuses arve summast. Ka taksojuhtidele ja giididele on kombeks jootraha anda. 
Tihti piisab ka mõnest dirhamist, et  teenindajale headmeelt valmistada ning teenindus veelgi 
sujuvamaks muuta. Praktiline on varuda rahakotti ka väiksemaid rahatähti. 
 
Keel: Maroko riigikeeled on araabia keel ning üks berberi keele murretest-Tamazight. Linnades 

kasutatakse laialdaselt ka prantsuse keelt – see on pärand Prantsuse prorektoraadi ajast. Tihedad 
sidemed Prantsusmaaga on säilinud ning prantsuse keel on ka tänapäeva Maroko äris, 
valitsusasutustes ja diplomaatias olulisel kohal.  

 
Raha ja rahavahetus: Maroko rahaühik on  dirham (MAD). 1 MAD = u 0,09 EUR, 1 EUR = u 
10,85 MAD (aprill 2019). Rahaühiku lühikese tähisena on kohapeal kasutusel ka Dh.  
Raha saab saabudes vahetada kohe Agadiri lennuväljal, kuid seal on kehvem kurss kui linna 

rahavahetuspunktides ning raha saab vahetada minimaalselt 140 dirhemit. Linnas on 
valuutavahetus pankades ning ametlikes rahavahetuspunktides (bureaux de change). Lennuvälja 
kurss on reeglina kehvem. Maroko dirhameid (MAD) ei ole lubatud riigist välja viia, hoidke palun 
alles rahavahetuskviitungid, nende alusel saate lennujaamas vajadusel raha tagasi teistesse 
valuutadesse vahetada. Turgudel võetakse tõenäoliselt vastu ka dollareid ja eurosid, aga sel juhul 
arvestage, et kaupmehe valuutakurss ei ole teie kasuks.  
Sularahaautomaadid (Guichets automatiques) on linnades olemas ja aktsepteerivad Visa, 

MasterCard, Electron, Cirrus ja Maestro kaarte, samuti ka kõiki peamisi krediitkaarte. Suuremad 4* 
ja 5* hotellid pakuvad samuti rahavahetusteenust ning mõnedes hotellides on ka 
sularahaautomaadid. Turismikeskustes ja linnades saab oste sooritada krediitkaardiga, kuid 
mõnedes poodides kehtib nende puhul  5% teenustasu.  

 
Rannad: Agadiris on ilus, lai liivarand, kus jagub ruumi kõigile. Rannas pakutakse erinevaid 

veespordivõimalusi (skuutrid, vesijalgrattad, surf, jms), ratsutamist ning  kaamelisõitu. Ranna 
ääres on erinevaid kohvikuid ja söögikohti. Agadiri avalik rand on tasuta. Enamik hotellirandu on 



 

 

klientidele tasuta. Rannavalve punktid tegutsevad  7:00-19:00. Ookeanis ujumisega tasub olla 
ettevaatlik, sest lained on tihti väga kõrged ning esinevad tugevad allhoovused.  
 
Restoranid ja kohvikud: Agadiris on suur valik erinevaid söögikohti. Tinglikult paiknevad need 

kolmes tsoonis: rannapromenaadi ääres, linna lõunaosas rannahotellide lähedal ning linnakeskuses. 
Peamiselt pakutakse Euroopa (enim Prantsuse) ja Maroko kööki. Olemas on ka kiirsöögikohad. 
Agadiri kalasadams on palju väikseid kalarestorane, kus värskeid mereande nautida. Jahisadamas 
on mitmeid heatasemelisi restorane, s. h ka mereandidele spetsialiseerunud restorane. 
Restoranides on hinnad üldreeglina menüü ja päevapakkumistega fikseeritud ning hinna üle 
tingimine ei ole kombeks. Agadiri kohalike linnaosa restoranid alkoholi ei paku.  Ka turismipiirkonna 
kohvikutes ja jäätisekohvikutes alkoholi ei pakuta.  

 
Sisseostud: Agadiri turud, munitsipaalturg (Marché Municipal) ning souk El Had, pakuvad häid 
võimalusi kohalike kaupade soetamiseks. Siit leiate naha- ja metallitooteid, ehteid, riidekraami, 
suveniire, vürtse jne. Soodsa hinnaga võib endale kodukleidiks hankida Maroko naiste eksootilise 
kaftani või suure kapuutsiga djellaba, mida kannavad nii naised kui mehed. Esimese  väljapakutud 
hinnaga  ei pea nõustuma,  ostmiseks varuge aega ning võtke seda kui meelelahutust. Agadiri souk 

on esmaspäeviti suletud, laupäeviti ja pühapäeviti on kauplemine kõige elavam. Enne ostu 
sooritamist ootab teid ees münditee joomise rituaal, millest pole viisakas keelduda. Supermarket 
Uniprix paikneb keskväljaku naabruses, Marjane supermarket linna servas, Sawma toidukauplus 
peatänava lähedasel kõrvaltänaval. Uniprix’s jt supermarketites on hinnad fikseeritud. 
Rannatänaval on mitmeid stiilseid kauplusi, kus hinnad on samuti fikseeritud. Kohalike linnaosas 
Talborjtis on soodsate ja fikseeritud hindadega kauplusi. Poed on avatud E-L 9:00-12:00 ning peale 
lõunapausi uuesti 16:00-19:00. Pühapäeviti on enamik kauplusi suletud.  

 
Tavad ja kombed: Maroko on küll islamiriik, kuid alkohol on enamikes hotellides, kauplustes, 

söögi- ja ajaveetmiskohtades vabalt saadaval. Austage kohalikke traditsioone ja tavasid ning 
jälgige, et oma käitumisega ei solvataks kohalike elanike usulisi tõekspidamisi. Kuna Agadir on 
turismikeskus, näeb siinsetel tänavatel ka väga napilt riietatud turiste. Oleks siiski kena arvestada, 
et kohalike sündsustundele tunduvad miniseelikud ja paljad õlad kohatuna. Liiga nappe riideid 
tuleks vältida eelkõige küladesse sõites. Alastiolek on Marokos avalikes kohtades keelatud. Küsige 

enne pildistamist alati luba ning vältige sõjaväe-ja ametiasutuste pildistamist. Tulirelvad, uimastid 
ja pornograafiline materjal on rangelt keelatud.  
 
Transport: Agadiri keskuses on hõlbus jalgsi ringi liikuda, sest vahemaad ei ole suured. Ka 
linnasisesed taksosõidud ei ole väga kulukad. Põhja-Maroko suuremaid linnu ühendab raudtee, mis 
on mugavaim viis reisimiseks. Liiklusmärgid on rahvusvahelised, paljud neist paralleelselt nii 

araabia kui ka prantsuse keeles. Võimalusel vältige öisel ajal sõitmist, kuna puudub 
tänavavalgustus ning kohalikud juhid sõidavad ilma tuledeta. Pimedates kurvides on soovitatav 
signaali anda.  Maapiirkondades olge sõiduteele sattuvate loomade suhtes ettevaatlik. 

Bussiühendus tähtsamate linnade vahel on üldiselt turvaline. Bussid on korralikud ning sõidugraafik 
piisavalt tihe. Takso on ringiliikumiseks kiire ja mugav liiklusvahend. Neid on 2 sorti:  nn suur takso 
(grand taxi)  kuuele reisijale linnade ja külade vahelisteks sõitudeks ja väike (petit taxi) ehk 
neljakohaline takso linnasõitudeks. Suured taksod (enamasti Mercedesed) liiguvad kohalt siis, kui 

kõik kuus reisijakohta, 2 ees ja 4 taga, on täis. Hinnad on enamasti fikseeritud, aga enne sõitu 
tasub hind alati üle küsida. Väiksed taksod on valdavalt taksomeetriga, kuid enne sõitu tuleks 
kontrollida, kas taksojuht selle ka tööle paneb. Kui taksomeeter ei tööta, siis leppige kindlasti enne 
sõitu hinnas kokku või vahetage taksot. Autot, mootorratast või rollerit rentides, lugege rendileping 
enne allakirjutamist hoolikalt läbi. Soovitame vormistada kindlustuse, mis korvab ka kolmandatele 
osapooltele tehtava kahju. Maroko peamaanteed on normaalses korras. Mägede käänulistel teedel 
peab kindlasti ettevaatlikult sõitma. Linnades on olemas piisavad tankimisvõimalused, 

maapiirkondades on tanklad peamiselt keskustes ja linnadevahelisteks sõitudeks tasub paak täis 
võtta. 
 
Turvalisus: Oma isiklikel asjadel tasub turismikeskustes ikka silm peal hoida ning  rendiautosse 

pole mõtet asju nähtavalt kohale jätta. Soovitame reisile minnes kaasa võtta ka passikoopia. 
Dokumentide varguse korral hõlbustab see asjaajamist olulisel määral. 

 



 

 

Vaatamisväärsused: Sadama kohal kõrguva Kasbah´i mäe otsast, ajaloolise 16. saj Kasbahi 
asukohast, avaneb hunnitu panoraamvaade Agadirile ja Atlandi ookeanile. Ülevalt vaadates 
paistavad esmalt rand ja turismipiirkond, siis administratiiv-ja ärirajoon, kohalike linnaosa Talborj, 
seejärel kõrbealad ning väikesed Inezgane’i ja Ait Melloul’i linnakesed. Kasbah ehitati 1540. a ning 

see hävis 1960. a laastavas maavärinas, nagu praktiliselt kogu tolleaegne Agadiri linngi. Kasbah on 
ajalooliselt  
kohalike võimukandjate eluase. Kohalikud elanikud kutsuvad Agadiri põhjaosas asuvat 200 m 
kõrgust mäge Agadir Oufella’ks ehk ülemiseks Agadiriks. Mäe tipul asuvad kunagise Kasbahi 
müürid – see on kõik mis peale maavärinat alles jäi. Enne 1960-ndat aastat elas siinses tihedasti 
asustatud kvartalis tuhandeid inimesi. Agadiri Kasbahis võttis valitsev sultan 17 ja 18 saj. vastu 
Euroopa kaupmehi. Kasbahi väravalt võib tänapäevani lugeda hollandikeelset raidkirja, mis on 

meeldetuletuseks sisenevatele kaupmeestele ja meremeestele:”Karda jumalat ja austa oma 
kuningat.”  
Kui tahate näha tõelist Marokot kogu eheduses, siis ei pea kaugele minema - käige läbi linna turult 
ehk souk El Hadist. Siit saab kaasa osta kohalikku käsitööd, ehteid, suveniire, maitsetaimi, 
vürtse, maiustusi, kuldseid apelsine ja palju muud. Muidugi valmistuge ka tingimiseks, sest 
esimene hind, mis teile kui turistile öeldakse, on kindlasti liiga kallis.  

Agadiri  linnupargis  näete lisaks erinevatele papagoidele, flamingodele, paabulindudele jpt 
lindudele mitmeid sõbralikke rohusööjaid nagu gasellid, laamad, hirved jt. See luksuslikultul 
roheline nõlvak ühendab Mohammed V ja Hassan II tänavaid. 2,5 hektari suurusel maa-alal 
laiuvasse parki on istutatud erinevaid eksootilisi taimi.  
40 km Agadirist lõunasse jääb Souss-Massa rahvuspark, mis loodi 1991. a. Park laiub 34 000 
hektaril ning hõlmab mitmesuguseid maastikke. Souss-Massat  peetakse Maroko parimaks 
linnuvaatlusalaks. Hea õnne korral saab siin näha kogu maailmas haruldast väljasuremisohus 

kaljuiibist (Geronticus eremita). Pargi mitmekesised loodusvormid - pikad liivarannad, tihedad 
arganimetsad, erinevad troopilised taimed, teravad kaljumassiivid ja lauged liivadüünid on loonud 

head elutingimused väga erinevatele looma- ja linnuliikidele. Oued Sous’i ja Oued Massa niisked 
suudmealad on Euroopast Lõuna-Aafrikasse teel olevatele rändlindudele enne Sahara ületamist 
viimaseks peatuspaigaks.  
Marrakech on üks Maroko kuninglikest linnadest, milleta ei ole teie Maroko külastus täiuslik.  
Linna tõmbenumbriks on vanalinn, mis  võlub erilise eheda õhustiku ja tervikliku araabia 

arhitektuuriga. Absoluutne hitt on kindlasti ajalooline Djemaa El Fna keskväljak, mille 
õhtuhämaruse saabudes täidavad loendamatud maotaltsutajad, akrobaadid, jutuvestjad, tantsijad, 
trummarid, vee- ja puuviljamüüjad ning söögipakkujad. Siinne pulbitsev lõhnade, värvide ja helide 
pillerkaar on kordumatu kultuurielamus. Marrakechis väärivad vaatamist ka imelised Menara aiad 
ning Saadi dünastia hauakambrid.  
 

Ööelu: Islamimaa kohta on Agadiris vägagi elav ja mitmekesine ööelu. Baarid, elava muusikaga 
meelelahutuskohad, ööklubid ja kasiinod on valdavalt koondunud rannaäärsesse hotellirajooni. 
Ööklubide ja kasiinode hinnatase on pigem euroopalikult kõrge. 

 
 
 
 

Ekskursioonid  
 
Pakume teile valiku ekskursioone, mis annavad hea pildi Maroko ajaloost ning elust-olust väljaspool 
mõnusalt euroopalikku kuurorti. Eestikeelsed ekskursioonid väljuvad vähemalt 20 täiskasvanud 
osavõtjaga. 4-14. a lapsed saavad ekskursioonidelt reeglina 50% allahindlust. Kohapeal saab 
ekskursioonide eest tasuda sularahas. NB! Ekskursioonide hindades ja ajakavas võib toimuda 
muudatusi! Täpsem info Aurinko reisiesindajatelt kohapeal! 

 
Kuninglik linn Marrakech (terve päev, lõuna- ja õhtusöögiga) 
Sõidame varahommikul kuulsasse punasesse linna Marrakechi, kus tutvume olulisemate vaatamis-
väärsustega. Külastame souke e turgu, Bahia paleed, Djemaa El Fna väljakut ja Majorelli aeda. 

Naudime Marrakechi õhtust melu ja päeva lõpetame meeleoluka õhtusöögiga Marrakechis. Päev  
kestab u 7:00-23:00.  

Hind: 91 €/981 dh, laps 46 €/493 dh 
 



 

 

 
 
 
 

 
Berberi õhtu (õhtune üritus, õhtusöögiga) 
Meeleolukas folklooriõhtu berberi muusika, laulu ja tantsuga, millele eelneb mitmekäiguline  
traditsiooniline Maroko roogadest õhtusöök. Õhtu kestab u 19:00-23:00.  
Hind: 40 €/436 dh, laps 20 €/218 dh 
 
Džiibisafari Massa liivadüünides (terve päev, lõunasöögiga) 

Sõidame džiipidel Agadiri lähistele,  Massa looduskaitsealale. Teel näeme lopsakaid apelsinisalusid 
ja banaaniistandusi. Päeva kõrghetkeks on teekond läbi maaliliste ookeaniäärsete liivadüünide, 
mida kutsutakse väikseks Saharaks. Lõunasöök kuulub hinna sisse. Kestus u 9:00-16:30.  
Hind: 60 €/654 dh, laps 30 €/325 dh 
 
Tafraout, Tiznit ja Anti-Atlase mäed (terve päev, lõunasöögiga) 

Sõidame sisemaale läbi maaliliste Anti-Atlase maastike ning jõuame roosadest graniitmägedest 
ümbritsetud Tafraouti linnakesse. Näeme palju uhkeid loodusvaateid ning ehedat Maroko külaelu. 
Lõunasöök Tafraoutis. Tagasiteel teeme peatuse Tizniti linnakeses, mis on tunnustatud hõbeehistöö 
keskus. Siit on võimalus kaasa osta originaalseid hõbeehteid. Päev kestab u 7:00-19:00.  
Hind: 55 €/600 dh, lap 28 €/325 dh 
 
Kaamelisõit, iga päev (ilma esindajata) 

Tore võimalus teha läbi väike ratsutamisretk kaameli seljas Agadiri lähistel ning tunda end tõelise 
berberina. Kestus kokku u 2 t (koos sõiduga ratsutamispaika).  

Hind: 25 €/275 dh, laps 13 €/140 dh 
 
 
NB! Taghazouti hotellidest lisandub kõikidele ekskursioonidele transfeeri hind 11 
€/suund/in, edasi-tagasi 22 €/in. 

 
Ülevalpool toodud info on antud 04.04.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel 
muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada. 

 
 
 

 
HEAD PUHKUST! 


