
  
 

 

 
 

 
Foto: Gildas_29/Shutterstock.com  

Agadir je s přibližně 340 slunečnými dny v roce a šesti kilometry pláží s jemným 

bílým pískem nejlepším marockým plážovým letoviskem. Toto moderní, 

kosmopolitní město, které se rozkládá uprostřed zelených údolí Velkého Súsu a za 

nímž se zvedá majestátní pohoří Antiatlas, nabízí všechny radosti, vzrušení a luxus, 

které si můžete přát. 

 
 
 

 
 

Matej Kastelic / Shutterstock.com 
 

saiko3p / Shutterstock.com 
 

Jaroslaw Grudzinski / Shutterstock.com 

 
Doporuče

né 
stránky 

 

 
Jízda na kole 

Jízda na kole je ideální 
způsob, jak objevit některé z 
nejzajímavějších míst na 
světě. 

  skrytá místa Agadu...  

Krokodýlí park v Agadiru 

Pokud vás blízká setkání s plazy 
spíše vzrušují než přivádějí do 
rozpaků 

  strach, Agadir...  

Muzeum amazonské kultury 

Muzeum amazonské kultury 

(Musee Municipal du Patrimoine 
  Amazigh) nabízí f...  

Jízdy na velbloudech 

Nejlepší způsob, jak zažít pravou 
atmosféru Maroka a Agadiru, je... 

 
Top 5 

 

 
Kasbah 

Ze staré kasby, postavené v roce 
1540, zbylo jen opevnění. 

  stěny, h...  

Souk al-Had 

Ponořte se do památek a zvuků 
opevněného Agadiru a 
vychutnejte si 

  souk a získat zpět...  

Rybářský přístav 

Pokud chcete zažít ruch a shon 
velkoměsta 

  typicky marocké...  

Agadir Medina 

Agadirská medina (La Médina 
d'Agadir) je fascinující 
rekonstrukcí typické... 

Pláž Agadir 

Hlavní atrakcí Agadiru je 
šestikilometrová pláž ve tvaru 
půlměsíce. 

  Existují muž...  

Port de Plaisance Marina 

Nenechte si ujít tento krásný 

přístav, který se nachází jižně 

od komerčního 
  přístav, surro...  

Agadir 



 

 

MĚSTO 
 

Maciej Czekajewski / Shutterstock.com 

 
 

Srdcem Agadiru, kolem kterého se vše točí, je 

nádherný záliv ve tvaru půlměsíce. Bílá písečná 

pláž, která se táhne, kam až oko dohlédne, nabízí 

jedno z nejbezpečnějších koupání v Maroku a je 

denním cílem většiny návštěvníků. 

DO & SEE 
 

Elena Odareeva/Shutterstock.com 

 
 

Chcete-li okusit ruch starého Agadiru, vydejte se 

do přístavu, kde můžete sledovat 

šerpové přivezou denní úlovek, můžete se vydat 

na tržiště a smlouvat nebo se vydat k 

pozůstatkům kasby ze 16. století a kochat se 

nádhernými výhledy na záliv. 

 

Na pláži si každý najde to své, ať už se opaluje, 

jezdí na velbloudech nebo chytá vlny. Zátoku 

lemuje bulvár 20 Aout, hlavní dopravní tepna 

Agadiru, podél níž se nachází řada exkluzivních 

hotelů a plážových resortů a množství kaváren, 

barů a restaurací. 

Pláž Agadir  
 

Hlavní atrakcí Agadiru je 

šestikilometrová pláž ve 

tvaru půlměsíce. V 

Agadiru je mnoho míst 

vhodných pro surfování, 

například Ďáblova skála, 

 
Jeden blok odtud se nachází hlavní nákupní čtvrť 

města, která je soustředěna na bulváru Hassan II a 

Avenue du Prince Moulay Abdullah. Dále do 

vnitrozemí se nachází oblast New Talborjt, kde se 

nachází většina levného ubytování v Agadiru. 

Zátoka Imesouane a Ankhor Point. Pokud máte 

zájem naučit se surfovat, je zde řada škol a kempů, 

které vám pomohou začít. 

 
Foto: John_Walker / Shutterstock.com Adresa: 

Ďáblova skála, Agadir 

 
Kasbah 

Ze staré kasby postavené v 

roce 1540 zbyly jen 

opevněné zdi, ale výlet na 

kopec k tomuto 

historickému místu stojí za 

to už jen kvůli výhledu. 

sám. Na kopci jsou v arabštině vyryta slova Bůh, 

král a vlast; Maročané jsou v arabštině. 



 

 
 

zákaz mluvit špatně o kterémkoli z nich. Pokud se 

zajímáte o historii, můžete si snadno najít 

profesionálního průvodce, který vás provede. 

 
Foto: saiko3p/Shutterstock.com 

Adresa: Kasba, Agadir 

Více informací: Kopec 7 km severozápadně od města 

Agadir Medina  
Agadir Medina (La 

Médina d'Agadir) je 

fascinující rekonstrukcí 

typické marocké 

berberské vesnice. Byla 

postavena s použitím 

Souk al-Had  
 

Ponořte se do památek a 

zvuků zdí obehnaného 

souku v Agadiru a 

připravte se na 

smlouvání o suvenýry. 

Souk je místní tržiště, 

kde se prodává 

tradiční stavební techniky a místní materiály. 

Dnes se návštěvníci mohou procházet uličkami, 

nakupovat v mnoha malých buticích a přitom se 

kochat barvami, vůněmi a ruchem trhu. 

 
Foto: Maciej Czekajewski / Shutterstock.com 

Adresa: Aéroport Militaire BenSergao, Agadir 

koření, textilu a šperků. Pokud si vezmete taxi do 

Souk al-Had je třeba uvést podle názvu, protože 

někteří taxikáři vás mohou místo toho zavést na 

jiný souk. Skutečný souk poznáte podle okrové 

zdi a očíslovaných bran. 

 
Foto: Yudina_Elena/Shutterstock.com Adresa: 

Rue de 18 Novembre, Agadir 

 
Rybářský přístav 

Pokud chcete zažít ruch 

typicky marockého trhu 

se starými šingy, sítěmi a 

hlučnou atmosférou, 

můžete se podívat na 

šermenů a pak se vydejte do přístavu shing. Je to 

skvělé místo, kde se můžete procházet, fotit a 

možná si koupit nejčerstvější šing, abyste si ho 

mohli uvařit doma, pokud k tomu máte chuť - 

jinak se zastavte v některé z restaurací s 

mořskými plody v okolí. 

 
Foto: Jacques VANNI/Shutterstock.com Adresa: 

Rybářský přístav, Agadir 

Více informací: Boulevard Mohammed V, 1,5 km východně. 

Otevírací doba: Telefon: St-Po 9:00-18:00 

hod: +212 661 396261 

 
Muzeum amazonské kultury 

Muzeum amazonské 

kultury (Musee Municipal 

du Patrimoine Amazigh) 

nabízí fascinující pohled 

na kulturu a umění 

Berberů, 

původní obyvatelé Maroka. Můžete si 

prohlédnout sbírku starých berberských 

hudebních nástrojů, koberců, architektury, 

keramiky, šperků a tradičních oděvů z 18. a 19. 

století. 

 
Foto: Monkey Business Images / Shutterstock.com Adresa: 

Monkey Business Images / Shutterstock.com: Avenue 

Hassan II, Agadir 

Otevírací doba: Po-So 9:30-12:30 a 14:00-17:30 hod: +212 

528 82 16 32 

 
Port de Plaisance Marina 

Nenechte si ujít tento 

krásný přístav, který se 

nachází jižně od 

komerčního přístavu, 

obklopen nákupními 

možnostmi a novými 

byty. Tento přístav byl 



 
postaven 



 

 
 

v roce 2008 a v jeho blízkosti se nacházejí 

supermarkety i trhy s čerstvými produkty a je 

ideální pro procházky na odpoledním slunci. 

 
Foto: Stepniak / Shutterstock.com Adresa: 

Místo: Place Tamri Talborjt, Agadir Tel: 

+212 5 28 82 86 86 

E-mail: info@portmarinaagadir.com 

Agadir Birds Valley 
 

 

 
Údolí ptáků (Vallée des 

Oiseaux) je malá 

zoologická zahrada 

zaměřená na ptáky. S 

dětským hřištěm, mnoha 

různými zvířaty a bez 

vstupného. 

 
Golf 

 
 
 

V oblasti Agadiru se 

nacházejí tři různé 

golfové kluby. Agadir 

Royal Golf Club s 9 

jamkami je nejstarší, 

založený v roce 1951, 

zatímco Agadir Royal 

Golf Club s 9 jamkami je 

nejstarší. 

poplatek, je to ideální místo pro rodinnou 

návštěvu, ale mějte na paměti, že o víkendech 

může být velmi přeplněné, protože je velmi 

oblíbené i mezi místními obyvateli. 

 
Foto: Tracy Starr / Shutterstock.com Adresa: 

Boulevard du 20 Aout, Agadir Otevírací doba: 

Denně od 11 do 18 hodin 

další dva, Les Dunes Golf Club a Le Soleil Golf 

Club, byly otevřeny v 90. letech.  Zdejší klima je 

pro golf ideální po celý rok. 

 
Foto: VectorLifestylepic / Shutterstock.com 

 
 

Le Musée de l'Argan 

Kurzy vaření  

Pokud máte rádi 

marockou kuchyni a 

chcete se naučit 

připravovat vlastní tagine 

a kuskus, přihlaste se na 

kurz vaření. Nezáleží na 

tom, zda 
Technicky vzato se 

nejedná o muzeum, ale 

spíše o tradiční východní 

lázně s hammamem a 

tělovými a obličejovými 

procedurami. Přijďte sem 

dopřejte si důkladný peeling a naprostou relaxaci 

při procedurách s arganovým olejem z místní 

produkce. 

 
Foto: LuckyImages / Shutterstock.com Adresa: 

Avenue Moulay Youssef, Agadir Otevírací doba: 

Denně od 10 do 21 hodin 

Telefon: +212 5288 48782 

E-mail: museedelargan@gmail.com 

jste začátečník nebo pokročilý kuchař, přátelští 

instruktoři vás provedou marockou kulinářskou 

tradicí. 

 
Foto: Curioso/Shutterstock.com 

Internet: www.agadir-cooking-class.me.ma E-

mail: agadir.cooking.class@gmail.com 

 
Jízdy na velbloudech 

Pravou atmosféru Maroka 

a Agadiru nejlépe poznáte 

ze sedla velblouda. 

Několik společností nabízí 

možnost projít se po dlouhé písečné pláži a 

sledovat krásný západ slunce na pobřeží. 

velbloudí hřbet. 

 
Foto: Yasser El Dershaby / Shutterstock.com 

mailto:info@portmarinaagadir.com
mailto:museedelargan@gmail.com
http://www.agadir-cooking-class.me.ma/
mailto:agadir.cooking.class@gmail.com


 

 
 

Telefon: +212 627 462 652 

Internet: www.ecolodge-adventures.com 

 
 

Jízda na kole 

Jízda na kole je ideálním 

způsobem, jak objevit 

některá skrytá místa 

Agadiru a jeho okolí. 

Objednejte si výlet s 

průvodcem a poznejte 

více informací o zemi, městě a jeho zajímavostech. 

Existují prohlídky pro různé úrovně. 

 
Foto: Dudarev Mikhail / Shutterstock.com Tel: 

+212 627 462 652 

Internet: www.ecolodge-adventures.com 

 
 

Agadir Oufella Ruins 

Adresa: Pláž Taghazout, Agadir 

 
 

Krokodýlí park v Agadiru 

Pokud vás blízké setkání s 

plazy spíše vzrušuje než 

děsí, je pro vás CrocoParc 

v Agadiru naprostou 

povinností. Hlavní 

hvězdou jsou krokodýli 

nilští, 

ale jsou zde i další plazí obyvatelé, například hadi 

a leguáni. Do parku jezdí z centra města bezplatná 

kyvadlová doprava. 

 
Foto: Catchlight Lens/Shutterstock.com Adresa: 

RN 8 PK 16 80046 Drarga, Agadir 

Telefon: +212 5282 97931 

Internet: https://www.crocoparc.com 

Kdysi se zde nacházela 

původní osada Agadir, 

kterou v roce 1960 zničilo 

ničivé zemětřesení. Ruiny 

jsou pochmurnou 

památkou 

připomínají minulost a jsou přístupné 

návštěvníkům: vydejte se na prohlídku s 

průvodcem, projížďku na velbloudech nebo se jen 

vydejte nahoru na vlastní pěst a pořiďte dokonalé 

fotografie dnešního panoramatu Agadiru. 

 
Foto: Stepniak / Shutterstock.com Adresa: 

Agadir Oufella, Agadir 

 
Pláž Taghazout 

Tato 8 km dlouhá 

písečná pláž se nachází 

severně od Agadiru, 

poprvé navštěvovaný 

hippies, kteří sem přišli v 

60. letech, je považován 

za jeden z nejlepších 

surfů na světě. 

v Maroku, ale je hojně navštěvováno i lidmi, kteří 

si chtějí jen odpočinout na slunci. 

 
Foto: swuerfel/Shutterstock.com 

STRAVOVÁNÍ 
 

upslim / Shutterstock.com 

 
 

Agadir je jedním z největších světových 

dodavatelů sardinek a je městem, které se 

vyznačuje velkou oblibou. 

sh na jídelních lístcích svých restaurací. Místní 

kuchyně čerpá inspiraci z plodů moře, od čerstvě 

grilovaných sardinek až po tagine sh. 

 
Pokud jde o stravování v Agadiru, existují tři 

hlavní zóny: pláž, kde se nachází mnoho restaurací 

a kde si můžete vybrat z mnoha různých druhů 

jídel, New Talbourjt, jedna z nejlevnějších oblastí, 

kam se dá jít najíst, a Uniprix s restauracemi pro 

turisty i místní obyvatele. 

http://www.ecolodge-adventures.com/
http://www.ecolodge-adventures.com/
https://www.crocoparc.com/


 

 
 

Le Flore  
 

Tato kavárna a restaurace 

se nachází přímo na 

promenádě a je ideálním 

místem pro snídani před 

celodenním pobytem na 

pláži nebo pro oběd na 

slunci. Jsou to 

Foto: asife / Shutterstock.com 

Adresa:  Marina, Agadir 

Telefon: +212 5288 28368 

E-mail: lesblancsagadir2.0@gmail.com 

 
 

Stánky s rybami 

Pro autentické marocké 

stolování 

proslulé svými pokrmy z mořských plodů a jsou 
také 

otevřeno na večeři. 

 
Foto: Kzenon/Shutterstock.com 

Adresa: Rue Tawada, Agadir Tel: 

+212 5288 48839 

 
Le Jardin d'Eau 

V restauraci Le Jardin 

d'Eau si můžete 

vychutnat jídlo buď na 

venkovní terase, nebo 

v nádherné jídelně. 

Podávají se zde 

tradiční 

Marocká a francouzská jídla z ekologických a 

místních surovin, které dodává kolektivní farma 

jižně od města. Je to jedna z nejlepších adres ve 

městě; každý večer se zde konají koncerty živé 

hudby. 

 
Foto: Ekaterina Pokrovsky/Shutterstock.com 

Adresa: Boulevard du 20 Aout, Agadir Tel: 

+212 28840195 

E-mail: le.jardin.deau.agadir@gmail.com 

 
 

Les Blancs 

se vydejte do přístavu, 

kde se nachází řada 

stánků s vynikajícími 

čerstvými pokrmy. 

za nízké ceny. Jedním z nejoblíbenějších pokrmů v 

Agadiru je tagine sh a toto je nejlepší místo, kde ho 

můžete ochutnat. 

 
Foto: Alexey Pevnev/Shutterstock.com Adresa: 

Agadir Port, Agadir 

 
Malé Norsko 

Malé Norsko je známé 

tím, že podává velmi 

kvalitní jídla v vydatných 

porcích. Název je trochu 

zavádějící, protože tato 

restaurace podává 

převážně francouzské speciality, jejichž 

charakteristickým pokrmem je steak z 

létajícího masa. 

 
Foto: Maksim Toome/Shutterstock.com 

Adresa: Adresa: Complexe Tamlelt, Agadir 

Tel: +212 288 40 848 

E-mail: miryam_@hotmail.com 

Hotel Les Blancs se může 

pochlubit nejlepší polohou 

ve městě, přímo na pláži 

vedle agadirského 

přístavu, a nabízí 

špičkovou španělskou 

kuchyni. Návštěvníci si 

mohou vychutnat 

jejich jídlo, obvykle paellu nebo tapas, ale také sh a 

Riad Villa Blanche 
 
 

Pokud hledáte ne-večeři v 

romantickém prostředí, 

vydejte se do Riad Villa 

Blanche. Profesionální číšníci 

vám naservírují krásné a 

dokonalé jídlo. 

masové pokrmy, s prsty ponořenými v teplém písku. 

mailto:lesblancsagadir2.0@gmail.com
mailto:le.jardin.deau.agadir@gmail.com
mailto:miryam_@hotmail.com


 

Marocké pokrmy v klidném a vynikajícím 
prostředí. 



 

 
 

Foto: Naďa Lukic / Shutterstock.com 

Adresa: Naďa Lukic / Shutterstock.com: 

Secteur R č. 19, Agadir Telefon: +212 

5282 11313 

Internet: www.riadvillablanche.com/restaurant 

E-mail: info@riadvillablanche.com 

 
Restaurace Daffy 

Tento skrytý klenot 

nabízí vynikající 

marockou kuchyni za 

rozumné ceny. 

Obzvláště oblíbený je 

tagine. Restaurace se 

nachází 

v blízkosti mešity a nepodávají se zde 

alkoholické nápoje. 

 
Foto: Anneka / Shutterstock.com 

Adresa: Rue des Oranges, Agadir 

Tel: +212 5288 20068 

 
Restaurace Côté Court 

Tato stylová restaurace 

sousedí s tenisovým 

klubem Royal Tennis Club. 

Je to 

navštěvované 

pravidelnými 

návštěvníky, ale turisté 

si také začali hledat 

cestu do 

zde. Podává se zde směs tradiční marocké 

kuchyně a mezinárodních pokrmů. 

 
Foto: Ramon grosso dolarea / Shutterstock.com 

Adresa: Avenue Hassan II, Royal Tennis Club Agadir, Agadir 

Tel: +212 671 957 133 

E-mail: cotecourtagadir@yahoo.com 

 
 

Mezzo Mezzo 

V restauraci Mezzo Mezzo 

si můžete vychutnat pravé 

italské jídlo za rozumnou 

cenu. Vybrat si můžete z 

tradičních jídel, jako je 

pizza, 

těstoviny a rizoto a kombinovat je s 

http://www.riadvillablanche.com/restaurant
mailto:info@riadvillablanche.com
mailto:cotecourtagadir@yahoo.com


 

vynikající vína. Atmosféra a pobyt jsou 

vřelé a příjemné. 

 
Foto: Denizo71 / 

Shutterstock.com Adresa: 

19, Avenue Hassan II, Agadir 

Otevírací doba: Denně od 

19:00 do 01:00 Telefon: 

Agadir: + 212 5 28 84 88 19 

 
Mauresque Lounge 

V tradiční marocké 

jídelně si můžete 

pochutnat na 

vynikajících 

pokrmech 

středomořské a 

marocké kuchyně. 

Okouzlující je také 

venkovní terasa, 

a ať už se rozhodnete sedět uvnitř, nebo 

venku, dostanete dobrou obsluhu od 

příjemné obsluhy. 

 
Foto: Karol Kozlowski / 

Shutterstock.com Adresa: Route de 

L'Oued Sous, Agadir Tel: +212 288 

20444 

Internet: www.mauresquelounge.com 

 
 

La Scala 

Tato restaurace se 

nachází na 

nábřeží a je 

proslulá svými 

lahodné mořské 

plody, ale i další 

možnosti, jako 

jsou těstoviny a 

maso. 

nabízejí se také pokrmy. Atmosféra je 

elegantní, ale přesto uvolněná, jídlo je vždy 

čerstvé a obsluha je výkonná a 

profesionální. 

 
Foto: ilolab / 

Shutterstock.com Adresa: Rue 

de l'Oued Souss, Agadir Tel: 

+212 528 467 73 

Více informací: Complexe Tamlelt 

http://www.mauresquelounge.com/


 

 
 

Le Vendôme  
Le Vendôme nabízí nejen 

chutné jídlo ve velkých 

porcích, ale také dokonalý 

výhled na dlouhou 

písečnou pláž a moře. 

Podávají se zde pravé 

speciální. 

 
Foto: gkrphoto / Shutterstock.com 

Adresa: Boulevard Hassan II, Agadir 

Otevírací doba: Denně 8:00-22:00 

Telefon: +212 5288 44677 

 
Restaurace Scampi 

Marocká jídla a mezinárodní pokrmy. Tato 

restaurace je často hojně navštěvovaná a 

několikrát týdně se zde podávají jídla a nápoje za 

doprovodu živých vystoupení. 

 
Foto: Romaset / Shutterstock.com Adresa: 

Adresa: Chez Balaska Front Mer, Agadir Tel: 

+212 5288 24816 

E-mail: info@agadir-levendome.com 

 
 

Mimi La Brochette 

Restaurace Scampi se 

nachází v centru Agadiru 

a nabízí návštěvníkům 

širokou škálu tradičních 

marockých jídel. Na 

k jídlu, vinný lístek nabízí několik opravdu 

dobrých alternativ a vše obsluhuje veselá a 

přátelská obsluha. 

V porovnání s ostatními 

restauracemi na 

promenádě je to malá 

restaurace, ale hosté, kteří 

sem přijdou, jsou vřele 

přivítáni. 

vítejte. Na jídelním lístku je velký výběr 

mořských plodů a grilované pokrmy jsou 

velmi doporučovány. 

 
Foto: grafvision / Shutterstock.com 

Adresa: Promenade Tawada, Corniche d'Agadir, Rue La 

Plage, Agadir 

Telefon: +212 6 67 29 06 20 

E-mail: info@mimilabrochette.com 

 
 

Chiche Kebab 

Když dostanete chuť na 

rychlý kebab, pizzu nebo 

hamburger, je Chiche 

Kebab dobrým místem, 

kam se vydat. V této malé 

restauraci si můžete 

vychutnat 

v rychlém občerstvení za přijatelné ceny. Jejich 

nabídka omáček na kebab je něco, co si zaslouží 

pozornost. 

Foto: marco mayer / Shutterstock.com Adresa: 

Bd Hassan 11, Agadir 

 

CAFES 
 

evp82 / Shutterstock.com 

 
 

Gastronomická kultura Agadiru je ovlivněna 

potřebou uspokojit mnoho různých národností, 

které navštěvují zdejší restaurace a kavárny. 

nd jídlo, které uspokojí všechny chutě. Pro 

mlsné jazýčky je připraven široký výběr 

tradičních marockých sušenek a francouzského 

pečiva. Zapijte je osvěžujícím mátovým čajem 

nebo horkou kávou. 

mailto:info@agadir-levendome.com
mailto:info@mimilabrochette.com


 

 
 

Avenue Hassan II  

Chcete-li strávit příjemný 

večer u skleničky a 

konverzace, zajděte do 

jedné z mnoha restaurací 

a kaváren na Avenue 

Hassan II. Na 

Telefon: +212 5288 44450 

E-mail: contact@tafarnout.ma 

 
 

Orange Cafe 

Vzdušný vnitřní dvůr 

Orange Cafe, vyzdobený v 

tradičních barvách. 

stylové podniky na této třídě působí téměř 

pařížským dojmem a jsou oblíbeným místem 

místních obyvatel, kteří mají chuť na kávu, mátový 

čaj nebo čerstvý pomerančový džus a k tomu 

lahodné dezerty. 

 
Foto: glasseyes view / Shutterstock.com 

Adresa: Avenue Hassan II, Agadir 

 
La Fontaine 

La Fontaine v centru 

města je skvělým místem 

k posezení a pozorování 

lidí. Dopřejte si některou 

z jejich sladkých 

pochoutek nebo si dejte 

svačina. Je to velmi oblíbené místo setkávání mezi 

místními obyvateli, oblíbené pro bohatou kávu a 

bezplatné Wi-Fi. 

 
Foto: Troy Rocco/Shutterstock.com Adresa: 

Boulevard Hassan II, Agadir Tel: +212 5288 

48341 

 
Cukrárna Tafarnout 

Marocký styl, včetně 

fontány, poskytuje 

chladné a relaxační místo 

pro 

uniknout odpolednímu horku u kávy nebo nápoje. 

Podává se zde také jídlo, včetně hamburgerů a 

dezertů, a samozřejmě osvěžující a lahodný 

pomerančový džus. 

 
Foto: Andrew Angelov/Shutterstock.com 

Adresa: Rue des Orangers, Agadir 

Otevírací doba:  Telefon: Po-So 8:00-21:00 

hod: +212 5288 28140 

 
Pâtisserie L'Anice 

Stylová, elegantní a 

moderní paštikárna 

L'Anice nabízí snad 

nejlepší pečivo ve městě. 

Všechno na oer je nádherně 

prezentováno 

od špičkových cukrářů, od makronek a sušenek až 

po speciálně navržené dorty na zakázku. To si 

nesmí nechat ujít nikdo, kdo má chuť na sladké. 

Cukrárna Tafarnout 

existuje již od roku 1984 

a stále je na trhu. Čeká 

vás zde marocké pečivo 

a dorty vysoké kvality. 

Nabízejí také sendviče, čerstvé džusy a 

typický marocký mátový čaj. 

 
Foto: yosefus/Shutterstock.com Adresa: 

Bouleverd Hassan II, Agadir Otevírací 

doba: Denně od 6:30 do 22:30 hodin 

Foto: Ekaterina Pokrovsky/Shutterstock.com 

Adresa: Rue de la Foire, Agadir 

Telefon: +212 5288 48164 

 
 

La Baraka 

Nenápadná prodejna 

sendvičů La Baraka 

působí jednoduchým a 

neformálním dojmem a je 

místem, kam si lidé chodí 

dopřát dekadentní 

komfortní jídlo, 

včetně pizzy, sendvičů a hamburgerů, jakož i 

mailto:contact@tafarnout.ma


 

 
 

jako zmrzlina, dezerty a kávové 
nápoje. 

 
Foto: Oliveshadow / Shutterstock.com Adresa: 

58, Avenue Khalid Ibn Oualid, Agadir Otevírací 

doba: Denně od 11 do 13 hodin 

Telefon: +212 5282 12060 

 
 

Catanzaro 

Avenue Hassan II  
Chcete-li strávit příjemný 

večer u skleničky a 

konverzace, zajděte do 

jedné z mnoha restaurací 

a kaváren na Avenue 

Hassan II. Na 

Catanzaro je příjemná 

kavárna a shisha bar s 

příjemnými a 

pohodlnými pohovkami. 

Pokud dáváte přednost 

venkovnímu posezení, 

můžete si zde také 

vychutnat 

na čerstvém vzduchu. Na velkých televizorech 

se často promítají fotbalové zápasy a další 

důležité sportovní události. Dobré na snídani. 

stylové podniky na této třídě působí téměř 

pařížským dojmem a jsou oblíbeným místem 

místních obyvatel, kteří mají chuť na kávu, mátový 

čaj nebo čerstvý pomerančový džus a k tomu 

lahodné dezerty. 

 
Foto: glasseyes view / Shutterstock.com 

Adresa: Avenue Hassan II, Agadir 

 
Jour et Nuit 

 
Foto: Roman Rybaleov / Shutterstock.com Adresa: 

N°1 Bd 20 Août , Cplxe Igoudar, Agadir Tel: +212 

5288 40513 

 

BARY A NOČNÍ ŽIVOT 
 

saiko3p / Shutterstock.com 

 
 

Po náročném dni stráveném lenošením na pláži se 

vydejte do města, vychutnejte si místní koktejly a 

ochutnejte památky, zvuky a vůně saharského 

rytmu. Každý, kdo si chce návštěvu Agadiru 

maximálně užít, si zde najde něco pro sebe: noční 

kluby, bary a také kasino. 

Když uprostřed noci udeří 

horko a vy chcete uhasit 

žízeň, tento 24hodinový 

bar vypadá jako oáza 

uprostřed pouště. 

Posaďte se na velkou terasu, vychutnejte si 

skvělou polohu a popíjejte šálek kávy nebo džusu. 

Na nábřeží Rue la Plage se nachází další místo 

(zavřeno mezi půlnocí a šestou hodinou ranní). 

 
Foto: RuEngine/Shutterstock.com 

Adresa: Rue la Plage, Agadir Tel: 

+212 28 822 347 

 
Anglická hospoda 

Jedná se o oblíbený irský 

bar, který nabízí dobrý 

výběr britských a irských 

piv. Návštěvníci si mohou 

zahrát kulečník, popíjet 

pivo u baru nebo využít 

venkovní posezení. 

Přijďte si sem pro veselý pocit. 

 
Foto: bogdanhoda / Shutterstock.com Adresa: 

Boulevard du 20 Aout, Agadir 



 

 
 

Telefon: +212 5288 47390 

Více informací: Komplex Tafoukt 

 
 

Orientální noční klub Flamingo 

Flamingo je oblíbený 

noční podnik, kde se hraje 

na nejnovější hity. V 

sobotu bývá na tomto 

místě velmi živo. 

přeplněné a turisté i místní obyvatelé si zde 

užívají. 

 
Foto: Pressmaster / Shutterstock.com 

Adresa: Rue du Oued Souss, Agadir Tel: 

+212 648 382117 

 
Papagayo 

Jedná se o jednu z 

nejžhavějších a 

nejoblíbenějších 

destinací v Agadiru. 

dlouholeté noční podniky, 

které fungují již od roku 

1998. Přijďte se sem bavit 

až do rána a 

a poté vyrazit na pláž. 

se pohybovat za zvuků místních i zahraničních 

DJs a živých vystoupení. 

 
Foto: santypan/Shutterstock.com 

Adresa: Sotel Agadir, Baie des Palmiers, Cité Founty P5, 

Agadir 

Telefon: +212 5288 20088 

 
 

Orange Cafe 

Vzdušný vnitřní dvůr 

kavárny Orange Cafe, 

zařízený v tradičním 

marockém stylu, včetně 

fontány, je příjemným 

místem k odpočinku a 

relaxaci. 

uniknout odpolednímu horku u kávy nebo 

koktejlu. Podává se zde také jídlo, včetně 

hamburgerů a dezertů, a samozřejmě osvěžující a 

lahodný pomerančový džus. 

 
Foto: Andrew Angelov/Shutterstock.com 

Adresa: Rue des Orangers, Agadir 

Otevírací doba:  Telefon: Po-So 8:00-21:00 

hod: +212 5288 28140 

 
Les Blancs 

 
Foto: Adresa: ARENA Creative / 

Shutterstock.com: Otevírací doba: Chemin 

des Dunes, Agadir: Denně od 1:00 do 5:00 

hod. 

Telefon: +212 615 795 596 / +212 528 845 400 / +212 621 

261 652 

Internet: www.riu.com 

E-mail: papagayo.zanzibar.contact@gmail.com 

Více informací: Hotel Riu Tikida 

 
So Lounge 

Podnik na nábřeží s 

nepřetržitým provozem, 

kde se podává alkohol. 

Nabízí se zde španělská 

kuchyně a v některých 

večerech vystupují živé 

kapely. 

 

 
Foto: asife / Shutterstock.com 

Adresa: Marina, Agadir 

E-mail: lesblancsagadir2.0@gmail.com 

So Lounge je nejlepší a 

nejexkluzivnější noční klub 

v Agadiru, který je velmi 

oblíbený mezi místními 

obyvateli i návštěvníky. 

Široké sloupy podpírají 

vysoký strop 

http://www.riu.com/
mailto:papagayo.zanzibar.contact@gmail.com
mailto:lesblancsagadir2.0@gmail.com


 
nad velkým tanečním sálem, kde se shromažďují davy lidí. 



 

 

SHOPPING 
 

Souk al-Had 

 

 
Chcete-li zažít pravé 

marocké nákupy, vydejte 

se do opevněného Souk al-

Had a procházejte se 

klikatými uličkami, 

dýchejte 

 
 
 

 
Goran Bogicevic / Shutterstock.com 

 
 

Agadir uspokojí všechny vaše nákupní potřeby, 

ať už se jedná o smlouvání v rušném souku, nebo 

o procházky v klimatizovaných luxusních 

obchodech v novém městě. Ať už hledáte ručně 

vyráběnou keramiku, kožené oděvy, vyřezávané 

výrobky nebo třeba zboží z kůže. 

guríny nebo koření na tagine, kterým se chystáte 

ohromit rodinu doma, nezapomeňte si připravit 

hotovost a nikdy neakceptujte první cenu. 

 
Centrum města 

Jedna z hlavních 

nákupních zón se nachází 

kolem bulváru Hassan II a 

Avenue du Prince Moulay 

Abdullah. Najdete zde 

mnoho butiků a 

obchodní domy s nejrůznějšími módními doplňky 

a obchody se suvenýry s nejrůznějšími 

marockými cetkami a ručně vyráběnými 

předměty. 

 
Foto: Jose AS Reyes / Shutterstock.com Adresa: 

Centrum města, Agadir 

památky, zvuky a vůně tohoto živého tržiště. 

Najdete zde farmáře, kteří prodávají své čerstvě 

vypěstované produkty, koření, které provoní 

vzduch a které je vytesáno do pyramid, a kovové 

výrobky, které byly zručně zpracovány do 

nejzdobnějších luceren. To vše a nespočet dalších 

kuriozit a zvláštností čeká na objevení v tajných 

uličkách souku. 

 
Foto: Curioso / Shutterstock.com Adresa: 

Souk al-Had, Agadir 

 
Souk Berbere Artisanal 

Souk Berbere Artisanal se 

specializuje na 

šperky místního designu, 

ale nabídka je mnohem 

širší, včetně bohatých 

koberců a šperků. 

koberce, zdobený nábytek, jako jsou truhly a 

psací stoly, krásně zdobené vázy a čajové 

soupravy, a dokonce i tašky a tažiny a mnoho 

dalších. 

 
Foto: pixbull / Shutterstock.com Adresa: 

28 Avenue al-Hamra, Agadir Tel: +212 661 

756 854 



 

 
 

L'Echappee Belle Etape Berbere 

L'Echappee Belle Etape 

Berbere je elegantní a 

moderní butik, který 

představuje současný 

marocký design, od oděvů 

a doplňků až po oblečení. 

boty, doplňky, domácí potřeby a dokonce i 

cukrovinky, džemy a oleje. Jejich výrobky jsou na 

špičce designu, ale přitom si zachovávají 

autentický marocký ráz. 

řemesla, jako je hrnčířství, košíkářství, 

železářství a mnoho dalších. Trh byl založen v 

centru nového města Agadir po roce 1960, 

protože starý souk byl zcela zničen během 

zemětřesení, které otřáslo městem. 

 
Foto: Maurizio De Mattei / Shutterstock.com 

Adresa: Avenue du 29 Fevrier, Agadir Tel: 

+212 528 823 872 

 
Marché Central 

 
Foto: BonnieBC / Shutterstock.com Adresa: 

Rue Mohamed Boufous 7, Agadir 

Otevírací doba: Út-Pá 10:00-12:00 a 15:00-18:30, So 

10:00-12:00 a 15:00-18:00. 

Telefon: +212 678 742227 

 
 

Agadir Argan Shop 

Arganový olej je lokálně 

vyráběný olej získávaný z 

arganovníku, který 

pochází pouze z Maroka. 

Používá se k mnoha 

účelům, včetně 

namáčení chleba a stříkání na kuskus a další 

pokrmy. Používá se také v mnoha kosmetických 

přípravcích a má prý mnoho blahodárných 

účinků. Agadir Argan Shop nabízí obrovskou škálu 

těchto produktů a sta je vždy ochotně vysvětlí. 

 
Foto: Luisa Puccini / Shutterstock.com Adresa: 

Avenue Al Amir Abde Lkader, Agadir Tel: +212 

661 168277 

 
Ensemble Artisanal 

Ensemble Artisanal 

Agadir se skládá z 

mnoha stánků a malých 

obchůdků, které nabízejí 

tradiční marocké zboží. 

Marché Central je 

poměrně kompaktní 

zastřešený trh se vším 

možným od místních 

produktů a čerstvého 

ovoce až po kůži a 

řemeslné výrobky. 

oer. Je podstatně menší a klidnější než hlavní 

městský trh. 

 
Foto: streetash/Shutterstock.com 

Adresa: Hassan II, Agadir Tel: Po-So 

8:00-16:00 

 
Librairie Al Mouggar 

Pokud při návštěvě 

Agadiru potřebujete 

nějakou dobrou četbu, 

zajděte do knihovny 

Librairie Al Mouggar. 

Mají zde široký výběr 

francouzské literatury 

a také anglicky psané romány a průvodce. 

 
Foto: Yulia Grigoryeva / Shutterstock.com Adresa: 

Ave du Prince Moulay Abdallah, Agadir 

Otevírací doba: Po-Čt 9:00-12:30 a 15:00-19:30, Pá 9:00-

12:30, So 15:00-19:30. 

Internet: www.almouggar.com 

http://www.almouggar.com/


 

 

 
Marjane Agadir 

 

 
Marjane je velký 

obchodní dům, který 

nabízí obrovský 

sortiment výrobků 

určených pro všechny 

potřeby. Zákazníci zde 

najdou oblečení, 

TURISTICKÉ INFORMACE 

domácí potřeby, doplňky a samozřejmě velký 

supermarket, kde je možné zakoupit mnoho 

mezinárodních produktů, ale i místní a 

regionální zboží. 

 
 
 

 
upslim / Shutterstock.com 

 

Foto: Lisa S. / Shutterstock.com Adresa: 

Avenue Mohammed V, Agadir Otevírací 

doba: Denně od 9:00 do 22:00 Telefon: 

+212 5282 81340 

Internet: www.marjane.ma 

 
 

Tamara Surfshop a Skateshop 

Pokud chcete využít 

výhod skvělé 

 
 

Letiště Al-Massira 
 
 

 

 

 
 

 

Letiště Al-Massira se 

nachází 28 km od centra 

města. Na letiště a z 

letiště se můžete dopravit 

autobusem nebo taxíkem.  

Místní autobus číslo 22 

jezdí z 
surng, které lze nalézt v 

Agadiru a jeho okolí, 

Tamara Surf and 

Skateshop může 

vám poskytne vše, co můžete potřebovat, od 

prken přes obleky a doplňky až po skate vybavení 

a oblečení. 

 
Foto: Ivanov / Shutterstock.com Adresa: Oleg V: 

Av Amir Abd Kadir Massira, Agadir Otevírací 

doba: 61 Av Amir Abd Kadir Massira, Agadir: 

Denně od 10 do 22 hodin 

Telefon: +212 642 397112 

Internet: www.marocsk8.com 

letiště do Inezgane, předměstí Agadiru, Poslední 

autobus odjíždí ve 20.30.  Z Inezgane do centra 

Agadiru můžete jet autobusem číslo 20, 24 nebo 

28. Pokud byste raději jeli společným taxíkem, 

bude vás to stát přibližně stejně. 

 
Cesta taxíkem z letiště do Agadiru trvá asi 20 

minut. 

 
Vozidlo si můžete pronajmout také v některé z 

autopůjčoven na letišti. 

 
Foto: Juan Garces 

Adresa: Al-Massira Airport, Agadir 

Telefon: +212 528 839 112 

Internet: www.agadir-airport.com 

E-mail: m.oudrhiri@onda.ma 

http://www.marjane.ma/
http://www.marocsk8.com/
http://www.agadir-airport.com/
mailto:m.oudrhiri@onda.ma


 

 
 

Cestovní pas / 
vízum 

 

 

 
Občané Evropské unie, 

Spojených států, 

Austrálie a desítek 

dalších zemí světa 

mohou do Maroka 

vstoupit a zůstat tam. 

který je však autobusovým uzlem regionu. 

 
Foto: Pierre-Luc Auclair Adresa: 

Rue de Fes, Agadir 

 
Taxi 

Zdaleka nejjednodušší a 

nejrychlejší způsob, jak 

získat 
bezvízový styk až na 90 dní. Podívejte se na 
jednotlivé 

podmínky před cestou, abyste mohli včas požádat 

o vízum. 

 
Foto: TukTuk Design/Shutterstock.com 

 
 

Nejlepší doba pro návštěvu Agadiru 

Nejvhodnější doba pro 

návštěvu Agadiru závisí 

především na tom, jak 

velké horko snesete: V 

červnu až srpnu vrcholí 

turistická sezóna, a to je 

doba, kdy se 

teploty jsou nejvyšší, ale po zbytek roku zůstává 

počasí obecně teplé a příjemné (i když je zde 

vyšší pravděpodobnost deště a oblačnosti). 

 
Foto: VectorA/Shutterstock.com 

 
 

Veřejná doprava 

Centrální části Agadiru se 

dají obejít pěšky, ale 

pokud se unavíte, můžete 

se vydat místními 

autobusy na nedaleké 

pláže nebo na předměstí 

města. 

město. Nezapomeňte si vzít mince na 

zaplacení jízdenky, protože řidič nemá u 

sebe mnoho drobných. 

 
Hlavní místní autobusové nádraží se nachází 

vedle hlavního velkého stanoviště taxíků na 

jižním konci ulice Rue de Fes, přibližně 20 minut 

jízdy od centra města. Velmi obvyklé je přijíždět 

do Inezgane 



 

po městě jezdí 

krémové Grand 

taxi nebo 

oranžové Petit 

taxi. Můžete je 

najít 

buď na stanovišti taxíků na jižním konci 

ulice Rue de Fes nebo Rue Yacoub el-

Mansour v New Talborjt, nebo na ulici. 

 
Malá taxi mohou jezdit pouze uvnitř města. 

Taxíky Grand pojmou pouze minimálně 6 

cestujících, ale můžete si také připlatit a 

pronajmout si celý taxík. Jízdné se účtuje 

podle taxametru nebo se na něm 

domluvíte předem. 

 
Foto: ArrivalGuides 

 
 

Příspěvek 

Známky lze 

zakoupit v 

obchodech se 

suvenýry, v 

hotelech a na 

poštách ve městě. 

Větší prodejny 

jsou otevřeny od 

pondělí do pátku 

od 8:00 do 16:15. 

a v sobotu od 8:00 do 11:45. Hlavní poštu 

najdete na adrese: 

 
Foto: Andy Fuchs 

Adresa: Avenue du Prince Moulay Abdellah, Agadir 

Internet: www.poste.ma 

http://www.poste.ma/


 

 

 
Lékárna 

 

 

 
 

 
 

Ve městě je několik 

lékáren, z nichž mnohé se 

nacházejí podél bulváru 

Hassan II a třídy Prince 

Moulay Abdellaha. Většina 

z nich 

 
Podniky: Po-So 9:00-13:00 a 15:00-19:00 hod. 

 

Čísla tísňového volání 

Policie / hasiči / zdravotnictví: 190 

 

Turistické informace 

Marocký národní turistický úřad (ONMT) V 

horním patře budovy Iguenouane 

Roh ulic avenue du Prince Moulay Abadallah a avenue 

Prince Sidi Mohammed 

jsou otevřeny od pondělí do soboty od 9:00 do 

11:30, od 15:30 do 20:00 a od 21:00 do 12:30. 

Informace o lékárnách, které mají otevřeno po 

pracovní době, najdete v seznamu na okně 

vstupních dveří. 

 
Pharmacie Founty: 

 
Foto: Gemma Garner 

Adresa: Boulevard Hassan II, Agadir Tel: 

+212 5288 44023 

Otevírací doba: Po-Čt 8:30-12:00 hod. a 12:00 hod. 

14:30-18:30, pá 8:30-11:30 a 14:30-18:30 Telefon: +212 

28 846 377 

 

Telefon 
 

 

 
 

Foto: Jardson Almeida 

 
 

Elektřina 
 
 

 

 
Foto: Stirling Tschan 

 
 

Kód země: Kód země: +212 

Předvolba oblasti: 028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stále častěji 220 V; 

standardem jsou kulaté 

dvoukolíkové zástrčky. 

 

Obyvatelstvo 

750,000 

 

Měna 

marocký dirham (Dh), 1 dirham = 100 centimů 

 

Otevírací doba 

Banky: Po-Pá 8:30-11:30 a 14:30-16:30 hod. 
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