Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä
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Hyvä tietää Marokosta
Kieli

Arabia ja
berberikielet
Uskonto

Pääkaupunki

Asukasluku

Rabat

33 milj.

Valuutta

Pinta-ala

sunnalaisuus Dirham
(islam)

458.730 km2

Tällä sivulla on tärkeää tietoa ennen matkaa ja matkalla Marokossa.

Aikaero

noin 5–10 prosentin suuruinen juomaraha.

Marokon aika on 2 tuntia Suomen aikaa jäljessä.

Valuutta ja luottokortit
Liikkuminen

Marokon rahayksikkö on dirham (MAD). 1 euro = 11 MAD

Bussien taso ei yleisesti katsottuna ole aivan yhtä

(kurssi toukokuussa 2017).

hyvä, kuin mihin olemme Euroopassa tottuneet.
Pyrimme valitsemaan ilmastoidun bussin aina, kun se

Luottokorteilla maksaminen on yleistymässä ja

on mahdollista.

käteisnostoautomaatteja on useimmissa isoissa
kaupungeissa. Suurimmassa osassa isompia liikkeitä,

Hintataso

hotelleja ja ravintoloita on mahdollistaa maksaa

Hyvätasoisen aterian saa noin 10 eurolla.

kortilla. Suosittelemme kuitenkin ottamaan mukaan

Taskurahaan voi varata noin 30 euroa matkapäivää

myös hieman käteistä rahaa euroina tai Yhdysvaltain

kohden. Matkan hintaan sisältymättömiin juomiin

dollareina.

kannattaa varata noin 7 euroa per henkilö.

Sähkö
Juomaraha

Jännite on useissa paikoissa sama kuin Suomessa eli

Pääset matkoillamme seuraamaan paikallisten arkea

220–230 V, joissain paikoissa 170 V. Pistorasioiden malli

ja tapoja läheltä. Saatat kohdata sinulle vieraita

vaihtelee. Suosittelemme ottamaan mukaan matka-

käytäntöjä, kuten juomarahakulttuurin. Monissa

adapterin.

maissa on tapana antaa juomarahaa, mikä saattaa
suomalaiselle tuntua vieraalle. Usein esimerkiksi

Puhelin ja internet

kuljettajat ja paikallisoppaat odottavat saavansa

Marokon maakoodi on +212. Tarkemmat

tietyn summan juomarahaa, koska se on tärkeä osa

ulkomaanpuheluiden- ja tekstiviestien hinnat sekä

heidän palkkaansa. Mainitsemme matkaohjelmassa

datakäyttömaksut ja kuuluvuuden voit halutessasi

juomaraha-arvion, jotta voit varautua tähän jo kotona.

tarkistaa puhelinoperaattoriltasi ennen matkaa.

Emme sisällytä juomarahaa matkan hintaan, sillä
matkustajan tulee itse voida arvioida palvelun taso.

Suuremmissa kaupungeissa on internet-kahviloita ja

Juomarahan antaminen on tärkeä osa kulttuuria ja

useimmissa hotelleissa on verkkoyhteys. Internetin

tätä tulisikin kunnioittaa. Haluamme kuitenkin

käyttö on yleensä maksullista.

korostaa, että juomarahan antaminen on vapaaehtoista.

Hygienia
Hotelleissa ja osassa ravintoloita on nykyaikainen,

Marokossa juomaraha on tärkeä osa matkailualalla

länsimaalainen hygienian taso. Kaupunkien

työskentelevien palkkaa. Yleensä matkailijat antavat

ulkopuolella ja maaseudulla sekä yleisillä paikoilla

juomarahaa esimerkiksi bussinkuljettajille,

kannattaa varautua alkeellisimpiin wc-tiloihin ja

paikallisoppaille, hotellien pikkoloille ja tarjoilijoille.

vessapaperin puutteeseen. Ota matkalle mukaan

Suosittelemme siksi ottamaan hiukan käteistä rahaa

varalle hieman wc-paperia, kosteuspyyhkeitä ja

mukaan matkalle. Yleensä laskuun on tapana lisätä

käsidesinfektioainetta.
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Juo ainoastaan pullotettua vettä ja tilaa virvokkeet

asetetaan kengänpohjat vastakkain. Naisten tulee

ilman jääkuutioita.

peittää käsivarret ja pää tulee peittää esimerkiksi
hatulla tai huivilla.

Paikallisia tapoja
Pukeutuminen on vapaata mutta on hyvä kunnioittaa

Islamin mukaan vasen käsi on epäpuhdas, joten sillä

paikallisten tapoja ja islamilaista kulttuuria.

tulee koskea vain epäpuhtaiksi katsottuja esineitä.

Pääsääntö on, että kaupungilla pukeudutaan

Vältä elehtimistä vasemmalla kädellä. Esineiden ja

peittävämmin, mutta rannalla voi oleskella

toisten ihmisten osoittelu on epäkohteliasta. Muista,

rantavaatteissa. Yksin liikkuvat naiset saattavat

että länsimainen peukalo ylös -käsimerkki on

saada paikallisilta miehiltä huomiota. Välttämällä

arabimaailmassa loukkaava. Tuolilla istuessa jalkojen

katsekontaktia voi yleensä liikkua rauhassa.

tulee olla vasten lattiaa, sillä jalkapohjat ovat

Kaupungilla voi hyvin liikkua yksin ja ravintoloissa

epäpuhtaat.

saa hyvää palvelua sukupuolesta riippumatta.

Tupakointi
Paikallisten pyhäkköjä tulee kunnioittaa

Tupakointi on kielletty kaikissa kulkuvälineissä.

pukeutumalla kulttuurin vaatimalla tavalla.

Sisätiloissa saa polttaa vain tupakointihuoneissa.

Moskeijassa vieraillessa kengät riisutaan ja ne
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Passi ja viisumi Marokkoon
Alla on tietoa passi-ja viisumimääräyksistä Marokkoon matkustettaessa.
Passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta kotiinpaluun jälkeen. Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia alle
90 päivää kestävälle matkalle. Mikäli olet jonkin muun kansalainen, tarkistathan oman maasi
viisumimääräykset.
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Terveys ja rokotukset Marokossa
Alla on lisätietoa, mikäli tarvitset erityisiä rokotuksia Marokkoon matkustettaessa.
Rokotukset
Lyhyt matka, alle 3 viikkoa matkailualueille: hepatiitti A – jäykkäkouristus/kurkkumätä
Matkat yli 3 viikkoa: lavantauti – hepatiitti B
Pidemmät matkat: hepatiitti B – vesikauhu – tuberkuloosi
Malaria
Malarian riski on Chefchaouen-provinssissa pieni. Malarianestolääkitys ei ole tarpeellinen, mutta
suosittelemme käyttämään hyttyskarkotteita pimeän tultua. Maassa ei ole ollut rekisteröityjä
malariatapauksia vuoden 2003 jälkeen.
Keltakuume
Keltakuumetodistus vaaditaan keltakuumealueella olleilta matkustajilta. Keltakuumerokotus täytyi aiemmin
uusia 10 vuoden välein. Käytäntö on nyt kuitenkin muuttunut, ja rokote tekee sinut immuuniksi keltakuumeelle
eliniäksi.
Mikäli olet epävarma omasta rokotussuojastasi tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä omaan lääkäriisi tai lue lisää:
www.rokote.fi
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Ilmasto ja sää Marokossa
Tällä sivulla on yleistietoa Marokon ilmastosta ja säästä. Alapuolella olevassa taulukossa
on kaupunkikohtaisia lämpötiloja ja sademääriä.
TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU
Marrakech
Päivälämpötila

17

20

22

24

29

32

37

37

33

27

22

18

Yölämpötila

6

7

9

11

14

17

20

20

18

14

11

6

Sademäärä (mm)

28

29

32

31

17

7

2

3

10

21

28

33

Päivälämpötila

17

18

19

20

22

24

26

27

26

24

20

20

Yölämötila

7

8

9

11

15

16

18

19

17

14

11

8

Sademäärä (mm)

65

53

55

38

20

2

0

1

6

39

57

87

Päivälämpötila

15

16

17

18

22

24

26

27

25

22

18

16

Yölämpötila

8

9

10

11

13

15

18

18

17

15

11

9

Sademäärä (mm)

120

125

122

91

55

9

2

6

15

91

92

109

Casablanca

Tanger

Lähde: DMI
Marokolla on rannikko niin Atlantin kuin Välimeren puolella. Atlasvuoret jakavat maan kahteen osaan, joissa
on erilainen ilmasto. Maan luoteisosissa vallitsee tyypillinen välimerenilmasto, jossa kesät ovat pitkiä ja talvet
lyhyitä. Vuoriston eteläisellä puolella sen sijaan on kuuma aavikkoilmasto ja lämpötilat voivat kesällä nousta
yli 45 asteen.
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