
Maroko – počasie

Maroko sa nachádza na severe Afriky. Letá sú tu horúce a suché, zimy zasa vlhké. 
Najvhodnejšia doba na dovolenku je leto, ale určite nie na juhu tejto krajiny! Môžu Vás tam 
totiž prekvapiť teploty presahujúce 50°C. Na jeseň je počasie príjemné, ale rovnako, ako 
na Slovensku, aj tu musíte počítať s dažďom. Pohybovanie sa v turistických oblastiach je 
z hľadiska teplôt bezpečné, ale vo vyšších oblastiach Vás môže prekvapiť čokoľvek.

Január – v januári tu prevládajú príjemné teploty, aj keď sú o niečo chladnejšie. Teplota 
vody bude na plávanie veľmi studená a to až do mája, kedy sa jej teplota začne dvíhať na 
príjemne teplé stupne. Ovzdušie má skôr nádych jari, preto tu bude niečo nad 15°C, ale najmä
koncom januára teploty zvyknú byť na úrovni zhruba 18°C. 

Február – teplota ovzdušia stúpa, teplota vody naopak ešte o niečo viac klesne. 21°C vo 
vzduchu je na február veľmi pekné číslo a preto tu aj v tomto mesiaci môžete nájsť turistov.   

Marec – a tu začínajú teploty len stúpať, čo potrvá až do prelomu augusta a septembra. 
Keďže je len marec, neočakávajte nič extrémne, skôr naopak, príjemné. Marec je asi 
najpríjemnejším mesiacom v Maroku, kedy sa teploty ovzdušia vedia vyšplhať až do 24°C!  

Apríl – apríl je na tom istom, ako marec. Rovnaké teploty, rovnaké počasie. Veľmi ideálne 
pre ľudí, ktorí hľadajú oddych na teplom vzduchu s trochou príjemného vánku.

Máj – teplota vody stúpa, ale až začiatkom júna bude dosahovať len niečo cez 20°C, čiže 
momentálna situácia je vhodná najmä pre otužilcov. Na druhej strane sa teplota ovzdušia 
náhle posunie a to až na 29°C. 

Jún – maximálne teploty až do 33°C! Príjemné počasie, ale vysoké teploty. A to nehovoriac 
o južnej časti Maroka, kde zažívajú prírodnú saunu. Pre ľudí, ktorým by tu bolo až veľmi 
teplo, je tu voda, ktorá má konečne ideálnu teplotu na otužovanie a tou je zhruba 20°C.  

Júl – teplota vody stúpa len o čosi, teplota ovzdušia zasa o dosť. Skoro 40°C horúčavy nie sú 
nikomu príjemné a preto by ste sa mali chrániť čo najvhodnejšími prípravkami a najmä 
dodržiavať pitný režim!

August – v Maroku dosahuje teplota vody svoju najvyššiu hranicu práve v auguste, kedy sa aj
celkovo leto s nami lúči. Tou hranicou sa väčšinou rozumie najviac 22°C. To isté platí aj pre 
ovzdušie, kedy teplota klesne maximálne asi tak o pol stupňa, čiže žiadna sláva, horúčavy 
pokračujú, ale približne len do polovice septembra. Koncom augusta sú už cítiť malé rozdiely.

September – teplota ovzdušia pomaly klesá na úroveň júnových teplôt. Začiatkom druhej 
polovice septembra zvykne byť asi 32°C, čo je konečne prijateľná teplota.



Október – a je tu asi najpríjemnejšie obdobie v roku. 27°C je naozaj príjemná teplota, pri 
ktorej je príjemne teplo a nemajú problém ju vydržať ani ľudia citliví na teplo.

November – november dáva ľuďom poslednú možnosť rozlúčiť sa s letom a to teplotami do 
22°C. Ale pozor, koncom novembra už je zasa o niečo chladnejšie a väčšinou to býva už 
skoro pod 20°C!

December – medzi teplotou vody a teplotou ovzdušia vzniká rozdiel len jeden stupeň. 
Konkrétne čísla sú pre vodu 19°C, pre ovzdušie 20°C.

 


