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TUHANDE JA ÜHE ÖÖ LINNADEST 
KÕRBEDÜÜNIDELE
•   Marrakech – idamaine linn tuhande ja ühe öö muinasjutust
•   Miraažidena esilekerkivad palmisaludega oaasid 
•   Idamaine ja vürtsikas Maroko ja Berberi köök
•   Kuldkollased liivadüünid 

Tuhande ja ühe öö muinasjutulinnad
Marrakech on idamaine muinasjutulinn oma parimal kujul. Mošeed ja minaretid, hekta-
ritel laiuv Marrakechi souk e turg. See viimane on koht, kust leiab kõike ja kus tingimise 
kunsti kiirelt selgeks saab. Lisaks leiad siit mitmeid keskaegseid kuninglikke losse ja 
kindluseid. Linna keskväljakul – Jem el Fnaa’l – leiad muuhulgas ka kobrataltsutajad, 
muinasjutuvestjad ja muud imemehed.
 
Palmisalud ja nende varjus laiuvad oaasid
Maroko loodus on karm: enamasti mitteviljakas, aga ilus. Kõikjal leviv kuivus muud-
ab enamuse sellest maast karmiks ja ebasõbralikuks. Oodatuteks eranditeks on aga 
rohelised ja lopsakad oaasid – mitte kusagilt esile kerkivalt on nad värskendatavateks 
vahepeatusteks rändureile.

Maroko köök
Maroko köök on mitmekülgne, idamaine, vürtsikas ja eksootiline. Selle tuntuimaks 
esindajaks on kuskuss ja sellel põhinevad road. Maroko köök on eksootiline ja põnev: 
lisaks meilegi tavapärastele vürtsidele, lisatakse siin toidule ohtralt kaneeli, tsitruse-
koort, rosinaid, pähkleid ja muud põnevat. 

Sahara kõrb ja liivadüünid
Liivadüünidel me rattaga ei sõida! Sinna läheme kaamlitel ja veedame öö beduiinitel-
kides, õhtuks ehtsat beduiinitoitu nautides. Sahara liivadüünid on võimsad – jalamilt 
tippu ronimine on ka sportlikumale inimesele väljakutsuv ettevõtmine. Düünid ongi sel-
lised, nagu nad filmidest tuttavad: kuldkollased või oranžikad, looklevate ja horisondile 
ulatuvate seljandikega. Tähistaevas kõrbeöös on üliselge ja puhas. 

Metsikud mägiteed
Maroko sisemaa ja Atlase mäed peidavad endas kaugeid, vähese inimasustusega 
mägiteid. Siin kohtame tsivilisatsioonist puutumatuid berberikülasid. Meie teed viivad 
mööda kuivanud jõgesid (vadisid), päikesevalgust varjavaid kanjoneid ja hobuse-muula 
radasid.
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*   Hind sisaldab kohapealset reisiprogrammi vastavalt reisikavale. Ei sisalda lennupileteid. Vaata täpsemalt: andmoments.com
** Reiside hinnad kataloogis on indikatiivsed. Allahindlused, täpsed hinnad igal konkreetsel ajahetkel on saadaval veebis: andmoments.com


