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CHAPTER 1: 

10 things to know before visiting 

Morocco 

10 điều cần biết khi du lịch tới Ma-

rốc 

Rainbows of color, spice-market smells, 

an urban orchestra of sounds: Morocco 

can be overwhelming at first. 

 

Lying 13 kilometers, or 8 miles, from 

the coast of Spain, the North African 

country mixes Middle Eastern magic, 

Berber tradition and European flair. 

Tourism has more than doubled since 

2002, to nearly 10 million visitors in 

2011. King Mohammed VI wants to 

increase the annual visitor numbers to 

18 million by 2020. 

 

 

The royal ruler's strategy is 

underpinned by infrastructure 

development, making traveling around 

the country even easier. 

 

Add to this a program of ongoing 

social, political and economic reforms, 

and Morocco is one of the most 

moderate and peaceful countries in the 

region. 

 

Cafes dominate life in Tangier 

Cafes are the key place to socialize, for 

Moroccan men at least. They gather to 

drink sweet mint tea and watch people 

as they go about their affairs. 

 

 

The northern port city of Tangier has a 

history of literary bohemianism and 

Sự đa dạng về màu sắc, mùi vị của gia 

vị trên thị trường và âm thanh từ các 

dàn nhạc đường phố, tất cả sẽ làm bạn 

vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu đến Ma-

rốc 

 Nằm cách 13km (8 dặm), từ bờ biển 

của Tây Ban Nha, quốc gia Bắc Phi này 

có 1 sự pha trộn giữa sự huyền bí của 

Trung Đông, truyền thống dân tộc 

Berber và sự tinh tế của Châu Âu. 

Ngành du lịch đã tăng trưởng gấp đôi từ 

năm 2002, số lượng du khách lên đến 

gần 2 triệu lượt trong năm 2011. Đức 

vua Mohammed đệ VI muốn tăng lượng 

khách du lịch hằng năm lên con số 18 

triệu vào năm 2020. 

Chiến lược cai trị của hoàng gia được 

dựa trên sự phát triển của cơ sở hạ tầng, 

làm cho việc du lịch trên khắp quốc gia 

được thuận tiện hơn. 

 

Thêm vào đó là 1 chương trình cải cách 

chính trị, xã hội và kinh tế đang được 

thực hiện, Ma-rốc là một trong những 

quốc gia hòa bình và ổn định nhất trong 

khu vực 

 

Các quán cà phê là một phần tất yếu 

của cuộc sống tại Tangier 

Các quán cà phê là 1 nơi quan trọng để 

hòa mình, ít nhất là cho những người 

đàn ông Ma-rốc. Họ tụ tập để uống 

những ly trà bạc hà ngọt ngào và quan 

sát mọi người đi làm việc. 

Thành phố cảng phía bắc Tangier có 1 



illicit goings-on, thanks to its status as 

an International Zone from 1923 to 

1956. 

The Interzone years, and the heady 

decades that followed, saw writers, rock 

stars and eccentrics flock to the city's 

800-plus cafés. 

 

Two must-visit spots: Cafe Hafa, 

overlooking the Strait of Gibraltar, was 

a favorite hangout of Tangier's most 

famous expat, Beat writer Paul Bowles. 

Smoky and slightly edgy, Cafe Baba is 

the coolest spot in the Kasbah. A photo 

of Keith Richards, kif-pipe in hand, still 

adorns the grimy walls. 

 

 

 

Most mosques are off-limits to non-

Muslims 

Nearly 99% of the population is 

Muslim, and hearing the muezzin's 

melodic call to prayer for the first time 

is a spine-tingling moment. 

While very few Moroccan mosques are 

open to non-Muslims, one exception is 

the towering Hassan II Mosque in 

Casablanca. 

Located on a promontory over the 

Atlantic Ocean, the mosque was 

completed in 1993 and can hold 

105,000 worshipers inside and out. 

Tradition and technology sit side by 

side, with colorful zellij (mosaic tiles), 

intricate stucco and carved cedar 

complementing the retractable roof and 

heated flooring. 

If you can't make it to Casa, 

Marrakech's 16th-century Ali ben 

nền lịch sử về văn chương của người 

Bô-hem, nhờ vào vị thế là 1 khu vực 

quốc tế từ năm 1923 đến 1956. 

 

Trong những năm này và các thập kỷ 

tiếp theo, các nhà văn, các ngôi sao 

nhạc rock và những kẻ lập dị đổ xô đến 

hơn 800 quán cà phê nơi đây. 

 

Có 2 nơi cần phải đến: quán cà phê 

Hafa, nơi đây nhìn ra eo biển Gibraltar, 

là 1 địa điểm lui tới ưa thích của những 

người ngoại quốc nổi tiếng nhất ở 

Tangier 

Âm u và góc cạnh, quán cà phê Baba là 

điểm đến thú vị nhất ở Kasbah. Một 

bức ảnh của Keith Richards, với 1 ống 

kif trên tay như tô điểm thêm cho các 

bức tường bụi bặm nơi đây. 

 

Hầu hết các nhà thờ Hồi giáo là nơi 

cấm kỵ cho những người ngoại đạo 

Gần 99% dân số theo đạo Hồi, và lắng 

nghe những tiếng gọi du dương của các 

giáo sĩ  để cầu nguyện lần đầu là những 

khoảnh khắc rất thú vị. 

Rất ít nhà thờ Hồi giáo mở cửa cho 

người ngoại đạo, một trong những nhà 

thờ đó là nhà thờ Hassan II ở 

Casablanca 

Tọa lạc tại 1 khu đất ở Đại tây dương, 

nhà thờ này hoàn thành vào năm 1993 

và có thể chứa đến 105.000 tín đồ từ 

trong ra ngoài.  

Nét truyền thống và hiện đại hòa trộn 

lẫn nhau, với màu sắc zellij (ngói 

mosaic), phức hợp vữa và gỗ tùng được 

chạm khắc làm cho cho mái nhà đóng 

mở được và sàn nhà được làm nóng. 

Nhà thờ Aili Ben Youssef ở thế kỉ 16 



Youssef madrassa-turned-museum is 

open to all and also features impressive 

Islamic design. 

Multilingual Moroccans will put you 

to shame 

Moroccans switch languages mid-

sentence, reflecting the cultures -- 

Berber, Arab, French and Spanish -- 

that have crisscrossed the country. 

 

 

 

Arabic is the official language, and 

you'll hear the Moroccan dialect, 

Darija, spoken on the street. 

 

French continues to be widely spoken 

in cities; foreigners are often addressed 

in this first. Spanish is still spoken in 

Tangier. 

 

 

There are also three main dialects 

spoken by the country's Berber 

majority: Tashelhit, Tamazight and 

Tarifit. 

You'll be able to get by with English in 

the main tourist hubs, although "La, 

shukran" ("No, thank you" in Arabic) is 

one phrase to master. 

 

Don't get stuck in Marrakech 

Marrakech is justifiably popular, but 

there's so much more. 

Fez tops the list for its maze-like 

medina, fabulous foodie scene and 

annual Festival of World Sacred Music. 

For a slice of the Sahara, there's the 

desert town of Merzouga, near the 

impressive Erg Chebbi sand dunes, 

của Marrakech được mở cho tất cả mọi 

người. Nhà thờ này chứa đựng những 

nét rất đặc biệt của thiết kế hồi giáo. 

 

Sự đa dạng về ngôn ngữ của Ma-rốc 

sẽ làm bạn ngạc nhiên 

Người Ma-rốc chuyển đổi ngôn ngữ sử 

dụng ngay trong 1 câu nói (ý là người ta 

có thể nói rất nhiều thứ tiếng), nó phản 

ảnh các nền văn hóa: Berber, Ả rập, 

Pháp và Tây Ban Nha – những nền văn 

hóa đan xen, giao thoa trên khắp mọi 

miền đất nước. 

Tiếng Ả rập là ngôn ngữ chính thức, 

bạn cũng sẽ nghe tiếng địa phương Ma-

rốc sử dụng trên đường phố. 

 

Tiếng Pháp cũng là 1 ngôn ngữ được sử 

dụng rộng rãi, nó cũng là ngôn ngữ 

được khách du lịch thường sử dụng đầu 

tiên. Tiếng Tây Ban Nha cũng được sử 

dụng ở Tangier. 

 

Ngoài ra còn có 3 phương ngữ chính 

được đa số người dân Berber sử dụng: 

Tashelhit, Tamazight và Tarifit. 

 

Bạn cũng có thể sử dụng tiếng Anh ở 

các khu du lịch chính, mặc dù cụm từ 

“La, shukran” (có nghĩa là “Không , 

cảm ơn”) được nói nhiều nhất. 

 

Đừng mắc kẹt ở Marrakeck 

Marrakeck là 1 nơi tham quan phổ biến, 

và nó có rất nhiều điểm đến rất dẫn 

Fez là điểm đến hàng đầu trong danh 

sách này, với nền ẩm thực tuyệt vời và 

Festival Thánh ca của thế giới 

Nằm trong khu vực nhỏ của sa mạc 

Sahara là thị trấn sa mạc Merzouga, gần 

http://www.fesfestival.com/


accessible via camel treks. 

Active types can hike between Berber 

villages in the High Atlas or head to the 

blue-hued Andalusian town of 

Chefchaouen to explore the Rif 

Mountains. 

Beach bums will love laid-back 

Essaouira and Sidi Ifni on the Atlantic 

coast, while surfers often head south to 

Taghazout. 

For quiet contemplation, Morocco's 

holiest town, Moulay Idriss, is hard to 

beat. Plus, you'll have the nearby 

Roman ruins of Volubilis pretty much 

to yourself. 

 

If you don't like cumin, you may 

starve 

Cumin is one of the main spices used in 

Moroccan cooking. This pungent 

powder is used to flavor everything 

from tagines to mechoui (slow-roasted 

lamb). 

 

Cumin is used as a condiment on most 

Moroccan tables, along with salt and 

chili. It's also a popular natural remedy 

for diarrhea. 

"Cumin has anti-parasitical properties, 

so if you've got an upset tummy, a 

spoonful of cumin knocked back with 

water will help," said food guide Gail 

Leonard with Plan-It Fez. 

 

Trains are cheap, comfortable and 

reliable 

Train company ONCF operates one of 

the best train networks in Africa, 

making it the easiest way to travel 

between cities. 

cồn cát hùng vĩ Erg Chebbi, bạn có thể 

đi đến đó bằng 1 chuyến đi lạc đà.  

Bạn có thể thực hiện các chuyến đi giữa 

các ngôi làng người Berber ở High 

Atlas hay đi đến thị trấn “màu xanh” 

của người Andalusi tại Chefchaouen để 

khám phá dãy núi Rif. 

Các bãi biển ưa thích để đi dạo nằm ở 

phía sau của Essaouria và Sidi Ifni ở bờ 

biển Đại Tây Dương, trong khi những 

người lướt sóng thường tới Taghazout. 

Nếu bạn muốn 1 chút yên bình, Moulay 

Idriss - thị trấn thiêng liêng nhất ở Ma-

rốc sẽ là 1 điểm đến tuyệt vời. Hơn thế 

nữa, việc tham quan những tàn tích của 

đế chế La Mã cũng sẽ làm bạn rất hứng 

thú 

Nếu bạn không thích thì là, bạn có 

thể chết đói 

Thì là là gia vị chính được sử dụng 

trong cách nấu ăn của người Ma-rốc. 

Bột cay này được sử dụng làm hương vị 

cho tất cả các món ăn từ món tagine cho 

tới món mechoui (xem chú giải phía 

trên) 

Thì là cũng là 1 gia vị ở tất cả các bàn 

ăn, cùng với muối và đường. Nó cũng 

là 1 phương thức tự nhiên để chữa tiêu 

chảy. 

“Thì là có đặc tính sát trùng, nếu bạn 

khó chịu trong bụng, 1 muỗng thì là pha 

với nước sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu” 

-  chuyên gia ẩm thực Gail Leonard cho 

biết. 

 

Tàu hỏa thì rẻ, thoải mái và tin cậy 

 

Công ty tàu hỏa OCF cung cấp 1 trong 

những dịch vụ tàu hỏa tốt nhất ở châu 

Phi, đây là con đường di chuyển qua 

http://www.plan-it-fez.com/
http://www.oncf.ma/


It's worth paying extra for first class, 

which comes with a reserved seat and 

A/C.First class carriages have six-seat 

compartments or open-plan seating. 

Stock up on snacks, or buy them 

onboard, as it's customary to share food. 

When it comes to traveling to smaller 

towns and villages, buses and grand 

taxis, usually old Mercedes sedans that 

can seat six (at a squash), are best. 

 

Couscous is served on Fridays 

 

You'll see it on every restaurant menu, 

but traditionally, couscous is served on 

Fridays, when families gather after 

prayers. 

This is because the proper (not packet) 

stuff takes a long time to prepare. 

Coarse semolina is hand-rolled into 

small granules to be steamed and 

fluffed three times. It's pale in color, 

deliciously creamy and served with 

vegetables and/or meat or fish. 

Bread is the staple carb and is served 

with every meal, except couscous. 

It's baked in communal wood-fired 

ovens, one of five amenities found in 

every neighborhood (the others being a 

hammam, or bathhouse; a drinking 

fountain; a mosque and a preschool). 

 

Riad rooftops rock 

The traditional Moroccan house (riad) 

is built around a central courtyard with 

windows facing inwards for privacy. 

They're decked out with elaborate zellij, 

stucco and painted cedar and are easily 

the most atmospheric places to stay. 

While Moroccans tend to use their 

các thành phố dễ dàng nhất  

Bạn có thể trả thêm tiền để đi toa hạng 

nhất, đi kèm với ghế ngồi dành riêng và 

máy lạnh. Toa hạng nhất có 6 chỗ ngồi 

được ngăn ra từng gian, hoặc không có 

vách ngăn. Bạn có thể mang theo đồ ăn 

nhẹ hoặc mua chúng trên tàu, thường 

mọi người sẽ chia sẽ thức ăn cùng nhau. 

Khi di chuyển tham quan các thị trấn và 

các ngôi làng nhỏ thì xe bus và taxi lớn, 

thường những chiếc Mercedes 6 chỗ 

loại cũ sẽ là lựa chọn tốt nhất. 

 

Món couscous được phục vụ vào mỗi 

thứ 6 

Bạn sẽ thấy món này trên menu của các 

nhà hàng vào thứ 6, khi mà các gia đình 

cùng nhau cầu nguyện. 

Vì đây là món ăn cần mất rất nhiều thời 

gian chuẩn bị 

Bột thô được cuộn bằng tay thành 

những viên nhỏ, sau đó đem đi hấp và 

lược lại 3 lần. Nó có màu nhạt, mịn 

màng và được ăn kèm với rau và thịt 

hay cá 

Ngoại trừ couscous thì bánh mì cũng 

được sử dụng chủ yếu. Bánh mỳ được 

nướng bằng gỗ trong lò – lò nướng là 1 

trong 5 thứ có thể tìm thấy ở bất kỳ khu 

vực nào (4 thứ khác là: nhà tắm, đài 

phun nước, nhà thờ hồi giáo và trường 

mầm non) 

 

 

Sân thượng bằng đá truyền thống 

của Riad 

Riad (nhà truyền thống tại Ma-rốc) 

được xây dựng xung quanh 1 cái sân 

nằm ở chính giữa, cùng với các của sổ 

hướng vào trong để tạo sự riêng tư. 



rooftops as clotheslines, a riad roof 

terrace is the place to be come sunset. 

 

 

 

 

In Marrakech, Italian-designed Riad 

Joya has prime views of the Koutoubia 

Mosque minaret, while five-star La 

Sultana  overlooks the Atlas 

Mountains. 

 

Top picks in Fez are the bohemian Riad 

Idrissy  and its suntrap terrace, while 

Dar Roumana has sweeping views of 

the world's largest living medieval 

Islamic city. 

 

 

 

When you hear 'balak!' watch out 

Morocco's souks are not for the faint-

hearted. The narrow streets teem with 

hagglers, hustlers, mule-drivers and 

motor scooters. 

Rule No. 1 is to step aside when you 

hear "Balak!" It means there's a heavily 

laden handcart or mule bearing down 

on you. 

You'll inevitably get lost, as maps don't 

usually include the warren of small 

alleys that make up the medina. 

A guide can help you get your bearings 

and fend off touts, but be aware that 

anything you buy will have his 

commission built in to the price. 

Alternatively, taking snaps of 

landmarks with your smartphone can 

help you find your way back to your 

accommodation. 

Họ tô điểm cho căn nhà bằng những chi 

tiết Zellij, vữa và gỗ tuyết sơn tùng, họ 

làm cho ngôi nhà trở thành 1 nơi tuyệt 

vời để sống. 

Người Ma-rốc thường sử dụng sân 

thượng để phơi quần áo, đây cũng là 

nơi tuyệt với để ngắm hoàng hôn. 

 

Tại Marrakeck, thiết kế kiểu Italia Riad 

Joya là nét nổi bật của các ngọn tháp 

nhà thờ Koutoubia.  

 

 

 

Những lựa chọn hàng đầu cho việc xây 

dựng ở Fez là kiểu nhà Riad Idrissy của 

người bohem và cái sân thượng ngắm 

hoàng hôn, trong khi đó kiểu Dar 

Rourma sẽ cho ta thấy được cái nhìn 

toàn cảnh của thành phố Hồi giáo lớn 

nhất thời trung cổ. 

 

Hãy cẩn thận khi nghe: “balak” 

Khu chợ ở Ma-rốc không dành cho 

người yếu tim. Các con đường chật hẹp 

tràn ngập những cuộc mặc cả, chen lấn, 

xe kéo bằng con la và xe máy. 

Nguyên tắc số 1 là bạn hãy tránh sang 1 

bên khi nghe “balak”. Nó có nghĩa là 1 

chiếc xe đẩy nặng nề hoặc 1 con la sắp 

đâm vào bạn. 

Bạn sẽ không tránh khỏi việc lạc 

đường, những cái bản đồ thường không 

có những con hẻm nhỏ tạo nên Madina 

1 hướng dẫn viên sẽ giúp bạn tránh đi 

các lời chào hàng, nhưng hãy chú ý 

rằng bất kì cái gì bạn mua sẽ luôn có 

hoa hồng của họ tính kèm vào giá. 

Ngoài ra, việc gắn tên các địa danh vào 

chiếc smartfone cũng có thể giúp bạn 



It's not weird to be bathed by a 

stranger 

 

There are plenty of posh hotel 

hammams, but nothing beats a visit to a 

no-frills public bathhouse. 

Spotting the entrance can be tricky, as 

most signs are written in Arabic. Look 

for a shop selling toiletries or a mosque, 

as these are usually nearby. 

 

It's advisable to stock up on black olive 

oil soap, ghassoul (clay used as hair 

conditioner), a kiis (exfoliating glove) 

and a mat to sit on. Visitors need to take 

their own towels, comb and flip-flops. 

Women strip to their knickers (no bra), 

and men wear underpants. Then you'll 

be steamed, scrubbed and pummeled 

until you're squeaky clean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm đường về nhà nghỉ của bạn. 

 

Không có gì là lạ để được tắm cùng 

với người lạ (ý nói tới nhà tắm công 

cộng) 

Có rất nhiều khách sạn sang trọng, 

nhưng không có gì có thể hấp dẫn hơn 

việc tham quan 1 nhà tắm công cộng.  

Để tìm ra lối vào khá khó vì các chỉ dẫn 

được viết bằng tiếng Ả rập. Hãy tìm 1 

cửa hàng bán dụng cụ nhà tắm hoặc 1 

đền thờ, thường sẽ có 1 nhà tắm công 

cộng gần đó. 

Khuyến khích sử dụng xà phòng ô liu 

đen, ghassoul (bùn sử dụng như dầu 

xả), 1 cái kiis (găng tay tẩy tế bào chết), 

và 1 cái chiếu để ngồi. Du khách cần có 

khăn tắm, lược và dép lê riêng. 

Phụ nữ cởi hết đồ, chỉ còn quần lót (cởi 

luôn áo ngực), đàn ông cũng chỉ mặc 

quần lót, sau đó bạn sẽ được cọ xát, 

trượt vào nhau cho đến khi bạn thật 

sạch sẽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Music, magic and art in Morocco, 

Africa’s festival capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm nhạc, ma thuật và nghệ thuật tại 

Ma-rốc, thủ đô lễ hội của châu phi 

 

Morocco is Africa’s cradle of rhythm 

and music with internationally 

recognized music and art festivals 

showing off Arab, African and Berber 

influences. 

In one summer, you can strutt your way 

through the beats of traditional Gnaoua 

music in Essaouira as performers enter 

a trance-like state, then head to Agadir 

Ma-rốc là cái nôi của nhịp điệu và âm 

nhạc của Châu Phi, được công nhận 

trên toàn thế giới, với những lễ hội thể 

hiện được sự ảnh hưởng của Ả rập, 

châu Phi và Berber. 

 

 

Trong 1 mùa hè, bạn có thể tận hưởng 

sự thôi miên trong giai điệu âm nhạc 

truyền thống Gnaoua ở Essaouira, sau 

đó đi tới Agadir để khám phá văn hóa 



to discover Berber sounds and culture. 

You can headbang through metal guitar 

solos in Casablanca’s urban music 

festival then soothe your soul courtesy 

of Sufi master Egyptian Sheikh Yassine 

El Touhami at the World Sacred Music 

festival in Fes. 

 

1. Dakhla Festival: Dakhla 

Woodstock might be over but its spirit 

is alive in a remote corner of Morocco. 

 

Dakhla offers a quiet and cool "West 

coast atmosphere of the 1970s," as José 

Kamal, founding director of the Sea and 

Desert Festival, puts it. 

 

Festival-goers can mingle with local 

and international artists and sports 

champions here. The New York Times 

ranked this town one of the top 2012 

travel destinations. 

 

"What attracts tourists is first the magic 

of the place: the wilderness that 

embraces the ocean with the bay with 

turquoise waters, it is simply sublime," 

Kamal says. 

The Dakhla Festival features a “Women 

from here and there” corner to honor 

và âm nhạc vùng Berber. 

 

Bạn cũng có thể điên cuồng với những 

mà độc tấu ghita trong lễ hội âm nhạc 

đô thị ở Casablaca, và rồi nhẹ nhàng 

sâu lắng với phần trình diễn của những 

nghệ sĩ hàng đầu Ai cập trong lễ hội 

Thánh ca 

 

1. Dakhla Festival: ở Dakhla 

Lễ hội Woodstock đã kết thúc (đây là 

đại nhạc hội Rock tổ chức 1969)  từ lâu 

nhưng tinh thần của nó vẫn còn phảng 

phất tại một góc xa nào đó tại Ma-rốc 

này. 

 

Dakhla mang đến cho bạn 1 sự yên tĩnh 

và mát mẻ như “không khí bờ biển 

miền tây những năm 1970”, theo lời của 

Jose Kamal – giám đốc sáng lập của 

Festival Biển và Sa mạc. 

 

Tại lễ hội, khán giả được thưởng thức 

sự đan xen biểu diễn của các nghệ sĩ địa 

phương và quốc tế cũng như các nhà vô 

địch thể thao. Tờ New York times xếp 

hạng thành phố này là 1 trong những 

điểm đến hấp dẫn nhất 2012. 

 

Điều thu hút khách du lịch đầu tiên 

chính là sự kỳ diệu, đầy ma thuật của 

vùng đất này.  Đại dương rộng lớn và 

những vũng vịnh xanh mướt đã tạo nên 

chất hoang dã nơi đây, “Nó đơn giản là 

tuyệt vời” – Kamal nói 

Lễ hội Dakhla có 1 khu vực gọi là “Phụ 

nữ khắp bốn phương”. Khu vực riêng 

này dùng để tôn vinh các nữ nghệ sĩ và 

http://travel.nytimes.com/2012/01/08/travel/45-places-to-go-in-2012.html?pagewanted=3&_r=0
http://travel.nytimes.com/2012/01/08/travel/45-places-to-go-in-2012.html?pagewanted=3&_r=0
http://travel.nytimes.com/2012/01/08/travel/45-places-to-go-in-2012.html?pagewanted=3&_r=0


female African artists and athletes. It 

also celebrates various ancestral 

musical influences as Dakhla is at the 

crossroad between Sahraouian culture 

(from the Sahara desert) African, 

Maghrebi and European cultures. 

 

Date: February 2013. 

Website: www.dakhla-festival.com 

Getting there:There are almost daily 

local flights from Casablanca to 

Dakhla. 

Good to know: It is worth walking on 

the fine sand of the 25-meter high white 

dunes. You can also taste great seafood 

as Dakhla farms oysters, clams, mussels 

and the south coast of the Atlantic 

Ocean is full of lobsters. 

 

2. Mawazine World Rhythms Festival: 

Rabat 

“Music has no border” is the motto of 

the Mawazine World Rhythms Festival. 

The nine-day celebration of world 

music offers a fusion of dances, folk 

traditions and eclectic music. It 

embraces musical styles from Indian 

folk to Electro, Balkans folk, Rai 

(Algerian music), Reggae, R’n’B and 

Rock. 

The Mawazine World Rhythms also 

vận động viên của châu Phi. Tại đây có 

trình diễn các tiết mục âm nhạc truyền 

thống của Dakhla – nơi giao thoa văn 

hóa của Sahraouian (từ sa mạc Sahara), 

văn hóa châu phi, Maghrebi và Châu 

âu. 

 

 

Ngày: tháng 2/ 2013 

 

Website: www.dakhla-festival.com 

 

Di chuyển: các chuyến bay nội địa hàng 

ngày từ Casablaca đến Dakhla 

 

 

Cần biết: Thật tuyệt vời nếu bạn đi dạo 

trên các cồn cát trắng cao 25 mét. Bạn 

cũng sẽ được thưởng thức các món hải 

sản tuyệt vời tại các trang trại nuôi hàu, 

sò, hến,… và tôm hùm ở bờ nam Đại 

Tây Dương. 

 

2. Lễ hội âm nhạc thế giới Mawazine: 

thành phố Rabat 

Phương châm của lễ hội này là “Âm 

nhạc không biên giới”. 

 

 

Lễ hội kéo dài 9 ngày này mang đến 

cho bạn sự kết hợp của điệu nhảy, âm 

nhạc dân gian truyền thống và âm nhạc 

chiết trung. Nó bao gồm các phong 

cách âm nhạc dân gian Ấn Độ, Baikan, 

Rai (nhạc của Angeri), Reggae, R’n’B 

và Rock.  

 

Lễ hội Mawazine cũng trình diễn các 

http://www.dakhla-festival.com/
http://www.dakhla-festival.com/


celebrates street shows with young 

drummers, capoeristas and 

choreographers. Previous sessions 

showcased Yusuf Islam (Cat Stevens), 

Scorpions, Lionel Richie, Jimmy Cliff, 

Khaled and Youssou N’Dour, to 

mention a few. 

It is also an occasion for travelers to 

attend panel discussions and workshops 

about Morocco’s music and art. 

 

Date: Late May 2013. 

Website for tickets: 

www.festivalmawazine.ma/en 

Getting there: You can land at the 

Rabat-Salé airport.The Rabat Ville train 

station is located in the center of the 

city so you can hail a little blue taxi to 

get around (minimum fare is about 50 

cents). 

Good to know: Rabat might not be the 

most exciting place to visit in Morocco 

but you can still see some nicely 

preserved cultural features. 

3. The Gnawa World Music Festival: 

Essaouira 

From The Beatles to Kerouac and 

Ginsberg, many a godfather of 

hippiness has paid a visit to one of 

Morocco’s most enticing cities. Even 

Hendrix reportedly got a little buzz on 

the beach here in July 1969. 

những buổi biểu diễn nhạc đường phố 

với những tay trống, những biên đạo 

múa trẻ tuổi. Trong lần tổ chức trước, 

có sự xuất hiện của: Yusuf Islam (Cat 

Stevens), Scorpions, Lionel Richie, 

Jimmy Cliff, Khaled and Youssou 

N’Dour,… 

 

Đây cũng là dịp để các du khách tham 

dự các buổi hội thảo và bàn luận về âm 

nhạc cũng như nghệ thuật của Ma-rốc 

 

 

Ngày: cuối tháng 5/ 2013 

 

Website bán vé: 

www.festivalmawazine.ma/en 

 

Di chuyển: Bạn có thể hạ cánh tại sân 

bay Rabat-sales. Trạm xe Rabat Ville 

tọa lạc tại trung tâm thành phố, do đó 

bạn có thể đón những chiếc taxe nhỏ 

màu xanh để đi vòng vòng (giá vé tối 

thiểu là 50 xu) 

 

Cần biết: Rabat có thể không phải là 

điểm đến hấp dẫn nhất khi du lịch Ma-

rốc nhưng bạn sẽ thấy được những nét 

văn hóa độc đáo được bảo tồn nơi đây. 

 

3 Lễ hội âm nhạc thế giới Gnawa: 

thành phố Essaouira 

Từ nhóm The Beatles cho tới Kerouac 

và Ginsperg, rất nhiều nghệ sĩ gạo cội 

đã đến thăm thành phố hấp dẫn nhất 

Ma-rốc này. Thậm chí năm 1969, 

Hendrix cũng thuật lại họ rất bất ngờ về 

bãi biển nơi đây. 

http://www.festivalmawazine.ma/en
http://www.festivalmawazine.ma/en


 

Included are jam sessions with local 

and international artists, including 

KyMani Marley, The Wailers, and 

Paolo Fresu. 

The four-day festival celebrates 

mesmerizing Gnawa (an ethnic group 

descendant of black African slaves) 

rhythms, a mystical form of music 

halfway between African shamanism 

and Islamic ritual. 

While moving from one stage to the 

other, travelers will see Gnawa 

performers rotating their heads, using a 

minstrel banjo and clacking castanets. 

 

"Essaouira’s Festival is often compared 

to Woodstock or an African carnival. 

It’s a space of freedom where everyone 

is here in a spirit of celebration and 

sharing,” Hicham El Kebbaj, the 

festival’s artistic coordinator says, as he 

recalls “wandering freely” in the harbor 

with Robert Plant. 

Date: June 20-23, 2013. 

Website: www.festival-gnaoua.net/en 

Getting there: You can land at the 

Essaouira airport.Local flights are 

available from Casablanca to Essaouira 

and Marrakech to Essaouira.Bus rides 

are available daily from Casablanca 

(US$12, six hours) and Marrakesh 

 

 

Lễ hội có sự góp mặt của các nghệ sĩ 

trong nước và quốc tế, gồm: KyMani 

Marley, The Wailers, and Paolo Fresu. 

 

 

Lễ hội kéo dài trong 4 ngày, các nhịp 

điệu, hình thức thần bí của âm nhạc 

trong Saman giáo và nghi lễ Hồi giáo sẽ 

được trình diễn bởi người Gnawa (hậu 

huệ của người nô lệ da đen châu Phi).  

 

 

Trong khi một địa điểm khác, du 

khách sẽ thấy các nghệ sĩ Gnawa sử 

dụng một loại đàn banjo và phách biểu 

diễn lang thang tự do trên đường phố. 

 

 

“Lễ hội Essarouira thường được so sánh 

với Woodstock hay 1 carnival của Châu 

Phi. Đó là một không gian tự do nơi mà 

tất cả mọi người đều ở đây với tinh thần 

chia sẽ và thưởng thức” – điều phối 

viên âm nhạc Hicham El Kebbjl nói khi 

hồi tưởng lại khoảng khắc “ông đi thơ 

thẩn tự do” ) trong bến cảng cùng với 

Robert Plant. 

 

Ngày: 20-23 tháng 6 / 2013 

 

Website: www.festival-gnaoua.net/en 

 

Di chuyển: Bạn có thể hạ cánh tại sân 

bay Essaouira. Các chuyến bay địa 

phương đi Essaouira luôn có sẵn từ 

Casablanca hay Marrakeck. Bạn cũng 

có thể đi xe bus từ Casablaca (6 giờ, 12 

USD), hay từ Marrakeck (2,5 giờ, 6 

http://www.festival-gnaoua.net/en
http://www.chudu24.com/
http://www.chudu24.com/
http://www.chudu24.com/
http://www.festival-gnaoua.net/en


(US$6, 2.5 hours). 

Good to know: You can visit the local 

souks (markets) to shop for some 

Moroccan handicrafts, herbs, spices and 

delicious cakes in the old Medina 

(ancient fortified town), which is listed 

as a UNESCO World Heritage. You can 

also walk on the ramparts, eat grilled 

fish, visit art galleries or improve your 

golf skills. 

 

 

4. The Timitar Festival: Agadir 

Berber culture comes alive with this 

dance extravaganza and folk music fest 

encompassing jazz, hip-hop, Indian, 

Spanish and Cuban beats. The Timitar 

Festival is a cultural project born of the 

desire to pay tribute to Morocco’s 

Amazigh (Berber) ethnic group. 

From artists like American jazz pianist 

Randy Weston and Nass El Ghiwane, 

this festival has grown to become one 

of Africa’s biggest music events. It 

features more than 40 artists in free 

concerts in three open-air venues. 

Curious tourists can also learn about 

this culture by attending colloquia and 

workshops on Amazigh culture. 

Date: June 2013. 

Website: festivaltimitar.ma 

USD) 

 

Cần biết: bạn có thể ghé thăm các khu 

chợ địa phương (gọi là souks) để mua 

sắm những món đồ thủ công mỹ nghệ 

của Ma-rốc, các loại thảo mộc, gia vị, 

và các loại bánh thơm ngon tại Madina 

(1 thị trấn cổ được Unesco công nhận là 

di sản văn hóa thế giới). Bạn cũng có 

thể tản bộ trên những thành lũy, ăn cá 

nướng, viếng thăm những phòng trưng 

bày nghệ thuật hay nâng cao khả năng 

chơi golf của mình. 

 

 

4. Lễ hội Tinitar: tại Agadir 

Văn hóa Berber như sống lại với các 

điệu nhảy hoành tráng và các điệu nhạc 

dân gian được trình diễn kết hợp với 

nhạc jazz, hip-hop, nhạc Ấn Độ, Tây 

Ban Nha, Cuba,… Lễ hội Tinitar là 1 

dự án văn hóa nhằm mục đích để tôn 

vinh dân tộc Amazigh của Ma-rốc. 

 

Từ những người nghệ sĩ như nghệ sĩ 

piano nhạc jazz Mỹ Randy Weston và 

Nass El Ghiwane, lễ hồi dần dần trở 

thành 1 trong những lễ hội âm nhạc lớn 

nhất châu Phi. Lễ hội có sự tham gia 

biểu diễn miễn phí của hơn 40 nghệ sĩ 

tại 3 sân khấu ngoài trời. 

 

Các du khách hiếu kỳ cũng có thể tìm 

hiểu văn hóa nơi đây bằng việc tham dự 

các buổi hội thảo về văn hóa Amazigh. 

 

Ngày: tháng 6 / 2013 

 

Website: festivaltimitar.ma 

http://festivaltimitar.ma/


Getting there: Agadir–Al Massira 

airport has direct flights from major 

European cities. If you are already in 

Morocco, there are daily bus services 

from Casablanca (US$18, nine hours), 

Rabat (US$20, 10 hours), Marrakesh 

(US$8, four hours) and Essaouira 

(US$6, four hours). 

Good to know: Agadir, which offers 

300 days of sunshine a year, is 

Morocco’s first seaside resort. You can 

walk along the shimmering sea and take 

advantage of the thalassotherapy, 

balneo-therapy and hammam (public 

oriental baths) treatments. 

5. National Festival of Popular Arts: 

Marrakech 

This festival will enchant sightseers 

with its extravaganza of music, color, 

tastes and belly dancers. 

As Morocco’s oldest festival (48 years), 

it promotes traditional culture as an 

important part of the collective 

memory. 

The five-day event displays exhibition 

areas with traditional arts and crafts 

scattered throughout the “Red pearl” 

city. Travelers can learn how to build 

rare musical instruments and taste 

various local products. 

The festival also showcases dance 

shows, photography exhibitions, film 

screenings and lectures with researchers 

and specialists on Morocco’s ancestral 

 

Di chuyển: Sân bay Agadir-Al Massria 

có các chuyến bay trực tiếp từ các thành 

phố lớn của châu âu.  Nếu bạn đã ở Ma-

rốc, sẽ có các chuyến xe bus hàng ngày 

từ Casablanca (9 giờ, 18USD), Rabat 

(10 giờ, 20USD), Marrakeck (4 giờ, 8 

USD) và Essaaouira (4 giờ, 6USD) 

 

 

Cần biết: Agadir – nơi mà có hơn 300 

ngày nắng trong năm – là khu nghỉ 

dưỡng ven biển đầu tiên của Ma-rốc. 

Bạn có thể đi dạo dọc theo các bãi biển 

lung linh và trải nghiệm phương pháp 

trị liệu bằng tắm hơi. 

 

 

5. Liên hoan nghệ thuật đại 

chúng: Marrackeck 

Lễ hội sẽ làm hài lòng du khách với sự 

hoành tráng của âm nhạc, sắc màu , mùi 

vị và các màn múa bụng. 

 

Lễ hội lâu đời nhất Ma-rốc (48 lần) đã 

và đang thúc đẩy và quảng bá nền văn 

hóa truyền thống ra công chúng. 

 

Sự kiện diễn ra trong 5 ngày tại thành 

phố “ngọc trai đỏ” này có các khu vực 

triễn lãm nghệ thuật truyền thống và các 

gian hàng thủ công. Du khách có thể 

học cách chế tạo các nhạc cụ hiếm có 

và thưởng thức các sản vật địa phương. 

 

Lễ hội còn có các màn trình diễn khiêu 

vũ, triển lãm nhiếp ảnh, chiếu phim và 

các bài thuyết trình của các nhà nghiên 

cứu và các chuyên gia về văn hóa tổ 



culture. 

Festival-goers will also witness 

Morocco’s various musical influences 

from verbal jousting, Melhoun (folk 

poetry), Andalusia-inspired songsters as 

well as improvised declamation. 

Date: June 20-24, 2013. 

Website for tickets: 

www.marrakechfestival.com 

Getting there: There is a large 

selection of low-cost flights to 

Marrakech airport. 

Good to know: Fortune tellers, snake 

charmers, fire-swallowers and acrobats 

are a must-see in the city’s main square, 

Jamaa El Fna. You can wander through 

the dizzying array of food stalls and 

shops. You can also visit the Koutoubia 

gardens and minarets and walk along 

the sun-splashed city walls. You can 

then attend a fantasia with Arabian 

horses near the Al Badi palace. 

 

6. Festival of World Sacred Music: 

Fes 

This is the most spiritual music festival 

of the year. The United Nations 

designated it in 2001 one of the major 

events contributing to the dialog 

between civilizations. 

This mystical festival offers the 

opportunity to experience a wide 

tiên Ma-rốc. 

 

 

Tại lễ hội, khán giả sẽ được xem nhiều 

loại hình nghệ thuật khác như: cởi ngựa 

khẩu đấu, thơ dân gian Melhoun, bình 

thơ,… 

 

 

 

Ngày: 20-24 tháng 6 / 2013 

 

Website bán vé: 

www.marrakechfestival.com  

 

Di chuyển: Có rất nhiều chuyến bay gia 

rẻ đến sân bay Marrakech 

 

 

Cần biết: những thấy bói, nghệ nhân 

xiếc rắn, nhào lộn qua vòng lửa thường 

được thấy ở khu trung tâm thành phố - 

khu này tên là Jamaa El Fna. Bạn có thể 

lang thang qua rất nhiều các cửa hàng 

thức ăn nhanh, ghé thăm khu vườn 

Koutoubia, đi bộ dọc theo các bức 

tường. Sau đó nghe khúc nhạc độc đáo 

với những con ngựa Ả rập gần cung 

điện Al Badi. 

 

 

6. Lễ hội Thánh ca thế giới: tại 

Fes 

Đây là lễ hội âm nhạc thiêng liêng nhất 

trên thế giới. Năm 2001, Liên hợp quốc 

chỉ định lễ hội này là 1 trong những sự 

kiện quan trọng góp phần kết nối các 

nên văn minh với nhau. 

 

http://www.marrakechfestival.com/
http://www.un.org/dialogue/heroes.htm
http://www.un.org/dialogue/heroes.htm
http://www.un.org/dialogue/heroes.htm


spectrum of music from European 

classical to Moroccan Sufi chants, 

Pakistani qawwali incantations, 

Egyptian madhi odes to flamenco-style 

saeta, Bulgarian orthodox choir, ancient 

Indian gwalior chants, Turkish whirling 

dervishes and Celtic sacred music. 

It brings together artists such as jazz 

saxophonist Archie Shepp, pianist and 

vocalist Amina Myers, Icelandic singer 

Bjork, Ravi Shankar and Miriam 

Makeba. 

Festival-goers can also take part in 

various seminars and discussions. 

Every year, the festival brings 

performers, philosophers, academics, 

economists and artists from every 

corner of the planet to debate today’s 

intractable issues. 

Date: June 7-15, 2013. 

Website for tickets: 

www.fesfestival.com 

Getting there: travelers can land at Fes 

Airport located about 10 kilometers 

outside the city. 

Good to know: Fes has been 

Morocco’s intellectual capital for many 

centuries. Along this cultural journey, 

visit the old medina for the Dar Tazi 

gardens, or relax on Berber rugs and sip 

mint tea. 

 

7. Boulevard of Young Musicians 

Lễ hội bí ẩn này mang đến cho bạn 1 cơ 

hội trải nghiệm âm nhạc từ cổ điển châu 

Âu, tiếng hô cầu nguyện của Hồi giáo 

Sufi, thần chú Pakistan, thánh ca Ai 

Cập, hợp xướng Chính thông giáo 

Bungari, thánh kinh Ấn Độ cổ đại và 

thánh nhạc Celtic. 

 

 

 

Tại đây có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ 

như: nghệ sĩ jazz saxophone Archie 

Shepp, nghệ sĩ piano kiêm ca sĩ Amia 

Myers, ca sĩ Ailen Bjork, Ravi Shankar 

và Miriam Makeba. 

 

Du khách cũng có thể tham gia nhiều 

cuộc hội thảo khác nhau. Mỗi năm, các 

nhà triết học, viện nghiên cứu, các nhà 

kinh tế và nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới 

về đây để bàn luận về các vấn đề nan 

giải hiện nay. 

 

 

Ngày: 7 -15 tháng 6 /2013 

 

Website bán vé: www.fesfestival.com 

 

Di chuyển: du khách hạ cánh tại sân 

bay Fes, nằm cách 10km bên ngoài 

thành phố 

 

Cần biết: Fes là thủ đô tri thức của Ma-

rốc trong nhiều thế kỷ qua. Trong 

chuyến đi, hãy thăm các khu vườn Dar 

Tazi hay nghỉ ngơi trên thảm Berber và 

uống trà bạc hà. 

 

 

 

http://www.fesfestival.com/
http://dulich.chudu24.com/tu-khoa-du-lich/hoi-giao.html
http://khachsan.chudu24.com/quoc-te/177865/new-delhi.html
http://www.fesfestival.com/


festival: Casablanca 

They rap rough. They breakdance. They 

exhort festival-goers to jump. The 

Boulevard of Young Musicians Festival 

in Morocco’s romantic city is the best 

way to get introduced to Casablanca’s 

urban music scene. 

With a mix of funk rhythms and shout-

along refrains, this four-day festival 

gives a taste of the live energy and 

exuberant attitude of Moroccan youth. 

The Artistic and Cultural Education 

(EAC) association organized it as a 

competition to reward the best talent in 

four categories: Electro, Rap, 

Rock/Metal and Fusion. It’s a vibrant 

musical patchwork with other styles 

like Raga, Jazz, Reggae and Rai. 

The festival showcases Moroccan and 

North African artists like four-piece 

hip-hop group H-Kayne, Darga and 

Hoba Hoba Spirit and Gnawa 

Diffusion. 

Date: June 2013. 

Website for tickets: 

www.boulevard.ma 

Getting there: Travelers land at the 

Mohammed V airport in Casablanca, 

Morocco’s busiest airport. 

Good to know: The Hassan II Mosque, 

one of the largest in the world, is a 

landmark monument with its 

remarkable architecture and delicate 

 

7. Liên hoan các nghệ sĩ trẻ 

Boulevard: tại Casablanca 

Họ đọc ráp chay, họ nhảy, cổ vũ du 

khách cùng nhảy theo. Liên hoan các 

nghệ sĩ trẻ Boulevard tại thành phố lãng 

mạn Casablanca là cách tốt nhất để giới 

thiệu âm nhạc nơi đây. 

 

 

Với sự kết hợp của giai điệu và lời ca, 

lễ hội kéo dài 4 ngày này cho các bạn 

tận hưởng sự cởi mở và tràn đầy năng 

lượng của thanh niên Ma-rốc. 

 

Trung tâm văn hóa và nghệ thuật EAC 

đã tổ chức lễ hội này như là 1 cuộc 

tranh tài để giành giải thưởng tài năng ở 

4 thể loại: Electro, Rap, Rock/Metal, và 

Fusion. Nó là 1 sự kết hợp sôi động với 

các phong cách khác như: Raga, Jazz, 

Reggae và Rai. 

 

Lễ hội cũng có sự trình diễn của các 

nghệ sĩ Ma-rốc và châu Phi, như 4 

nhóm hiphop: H-Kayne, Darga and 

Hoba Hoba Spirit và Gnawa Diffusion. 

 

Ngày: tháng 6 / 2013 

 

 

Website bán vé: www.boulvard.ma 

 

Di chuyển: khách du lịch bay tới sân 

bay Mohammed V – 1 trong những sân 

bay nhộn nhịp nhất Ma-rốc. 

 

Cần biết: Nhà thờ Hassan II, một trong 

những nhà thờ lớn nhất thế giới, là 1 

http://www.boulevard.ma/
http://www.boulvard.ma/


carving. It stands right above the 

Atlantic Ocean. For lovers of the movie 

“Casablanca,” the legendary Ricks’ café 

(www.rickscafe.ma) remains the same 

with its sculpted bar, balustrades and 

piano (but without Sam!). 

 

8. Tanjazz Festival: Tangier 

Jazz aficionados will not be left out. In 

Morocco’s charming port of Tangier, 

Arabic jazz (jazz rhythms played with 

the oud, a North African instrument 

similar to the European lute) meets 

Western jazz. 

This five-day festival blends different 

sounds and harmonies from upbeat jazz 

to traditional local music. 

Artists include American jazz trumpeter 

Roy Hargrove, Italian jazz singer 

Roberta Gambarini, British jive and 

swing band The Jive Aces, Deutsch 

band Witchcraft as well as Moroccan 

jazzmen such as M’Oud Swing Quartet 

and Gnawa Express. 

The festival includes jam sessions, 

street jazz gigs and free be-bop dance 

lessons. Some concerts also are free on 

public stages. 

 

Tanjazz revives the spirit of the 1900s, 

when Tangiers was a retreat for 

experimental writers like William 

Burroughs and romanticized by artists 

điểm đến hấp dẫn với lối kiến trúc đáng 

chú ý và điêu khắc tinh tế. Nhà thờ nằm 

ngay bên bờ Đại Tây Dương. Với 

những người yêu thích bộ phim 

Casablanca thì quán café huyền thoại 

Ricks vẫn giữ nguyên lối điêu khắc của 

nó, các lan can và đàn piano (nhưng 

không có các chú Sam :D) 

 

 

 

 

8. Lễ hội Tanjazz: tại Tangier 

Những tín đồ nhạc Jazz không thể nào 

bỏ qua sự kiện này. Tại một bến cảng 

quyết rũ của Ma-rốc, Jazz Ả rập (nhịp 

điệu Jazz được chơi với oud – 1 nhạc cụ 

châu Phi, giống như sáo) đã hòa trộn 

với Jazz phương tây. 

 

Lễ hội kéo dài 5 ngày này kết hợp âm 

thanh và hòa âm khác nhau từ nhạc jazz 

cho đến nhạc truyền thống địa phương.  

 

Các nghệ sĩ nhạc Jazz biểu diễn gồm 

có: nghệ sĩ kèn trumpet người Mỹ Roy 

Hargrove, ca sĩ người Ý Roberta 

Gambarini, ban nhạc người Anh The 

Jive Aces, ban nhạc Đức Witchcraft 

cũng như các ban nhạc Ma-rốc: M’oud 

Swing, Quartet và Gnawa Express. 

 

Lễ hội gồm các buổi biểu diễn nhạc 

Jazz đường phố, khóa học khiêu vũ 

miễn phí. Một số buổi hòa nhạc cũng 

được mở cửa miễn phí tại các sân khấu 

công cộng. 

 

Tanjazz làm sống lại tinh thần của 

http://www.rickscafe.ma/


such as Matisse. 

Date: September 19-23, 2013 

Website for tickets: www.tanjazz.org 

Getting there: You can either book a 

flight to Tangier or take the ferry from 

Spain. There are high-speed ferries 

from Algeciras, Tarifa and Barcelona to 

Tangier almost every hour as the 

Moroccan port is only nine miles from 

the Spanish coast. 

Good to know: Sipping a Tangier-style 

mint tea on the terrace of the Hafa café 

(open since 1921, which is probably the 

last time they bought new chairs) is a 

must. The place offers a magnificent 

view of the Strait of Gibraltar and the 

Spanish shores, where the Atlantic and 

Mediterranean Oceans meet. 

 

những năm 1990, khi đó Tangier là nơi 

sống ẩn dật của các nhà văn thực 

nghiệm như Willilam Burroughs, là nơi 

truyền cảm hứng lãng mạn cho nghệ sĩ 

Matisse. 

 

Ngày: 19-23 tháng 9 / 2013 

 

Website bán vé: www.tanjazz.org 

 

Di chuyển: bạn có thể đặt 1 chuyến bay 

đến Tangier hoặc đi phà từ Tây Ban 

Nha. Mỗi giờ sẽ có các chuyến tàu cao 

tốc từ Algeciras, Tarifa và Barcelona 

đến Tangier đến cảng Ma-rốc – bến 

cảng chỉ cách 9 dặm từ bờ biển tây ban 

nha. 

 

Cần biết: Bạn nên 1 lần nhấp nháp trà 

bạc hà kiểu Tangier trên sân thượng của 

quán cà phê Hafa (mở cửa 1921, và đây 

có lẽ là lần cuối cùng họ mua ghế mới – 

ý nói quán này cũ kỹ lắm). Đây là nơi 

cho bạn 1 cái nhìn tuyệt vời hướng ra 

eo biển Gibraltar và bờ biển Tây Ban 

Nha – nơi Đại Tây Dương và Địa trung 

Hải gặp nhau. 

 

 

http://www.tanjazz.org/
http://www.tanjazz.org/



