Studierejse til Marokko
– med magiske Marrakech
KULTURFORSTÅELSE – GEOGRAFI – HISTORIE – RELIGION
Denne studierejse til Marokko tager udgangspunkt i magiske Marrakech – ”Ørkenens
Juvel”. Det er den skinnende, røde by, hvor franske designere såsom Yves Saint Laurent
slog sig ned. Man forstår godt hvorfor. Byen har noget helt særligt over sig, som bare
skal opleves. Selvom Marokko ikke ligger i Orienten, har landet et stærkt orientalsk
præg og udfordrer alle sanser med sit summende liv og eksotiske dufte.
Rejsen tager jer desuden til udkanten af Atlasbjergene, hvor i bor på et lokalt guesthouse i en berberlandsby. I inviteres til at prøve kræfter med arbejdet på en farm, og i
lærer, hvordan de producerer olivenolie i et kooperativ. Tættere på kommer man ikke!
Velkommen på studietur til legendariske Marrakech og berbernes gamle traditioner!
•
•
•
•
•
•
•

Oplev Marrakech – en af den arabiske verdens mest magiske byer
Gå på opdagelse i basarerne med alle dine sanser
Besku Høje Atlas’ smukke bjerglandskaber
Få orden i begreberne: medina, kasbah, souk, madrassa, riad
Kom helt tæt på berbernes traditionelle levevis i landsbyen
Lær om vandforsyning og byfornyelse
Mød marokkanske studerende og hør om skolesystemet i Marokko

Oversigt
Dag 1: Afrejse fra Danmark til Marrakech
Dag 2: Byvandring – medina og byfornyelse
Dag 3: Berberliv i Atlasbjergene
Dag 4: Skoleprojekt og retur til Marrakech
Dag 5: Hjemrejse

Dag 1: Afrejse fra Danmark til Marrakech
I flyver fra København om morgenen, og allerede 4-5 timer senere ankommer i til en
helt anden verden. I bydes velkommen i lufthavnen og køres til hotellet. I er nok lidt
matte efter rejsen, så i tager det stille og roligt. Efter et kort hvil på hotellet, kan i spise
frokost på en dejlig, lokal restaurant.
Bagefter kan i gå en tur på byens centrale plads, Djemaa el Fna, hvor de mange
fremmede indtryk kan virke overvældende. Pladsen siges at være det travleste i Afrika.
Veje og smalle gyder fører ind til pladsen, hvor alskens godtfolk holder til: healere,
dansere, slangetæmmere, malere, frugtsælgere. Efter mørkets frembrud tændes lygter
og lanterner, og pladsen forbliver livlig døgnet rundt. Kager og søde sager frister, og
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duften af grillet kød kildrer næseborene. Restauranterne rundt om pladsen virker
ganske tillokkende, og flere har en flot udsigt over pladsen.
Måltider: –
Overnatning på hotel i Marrakech: Moroccan House (eller lignende).

Dag 2: Byvandring – medina og byfornyelse
Marrakech er med rette en af verdens berømte byer, og ingen rejse til Marokko er
komplet uden Marrakech. Byen ligger for foden af Atlasbjergene, som en port til
ørkenen, og er Marokkos fjerdestørste by efter Casablanca, Rabat og Fez. Den røde by
blev grundlagt af almoraviderne i 1070–1072. Gennem århundrederne har Marrakech
været hovedstad og center for handel, og den har tiltrukket fyrster, imamer og
videnskabsmænd. Marrakech er en magisk by, som ikke kan undgå at gøre indtryk.
Byen er delt i en ny, fransk bydel (Gueliz) og den gamle bydel (medina). På dagens
byrundtur skal i opleve forskellene, og i begynder i den gamle by med at se Koutoubia
Moské. Det er den største i Marrakech, og den er berømt for sin minaret.
Tip: Det er en oplagt lejlighed til at tale lidt om islamisk arkitektur og traditioner.
Bagefter besøger i Saadian-gravene, som går tilbage til slutningen af 1500-tallet og er
berømte for deres skønhed i steler og stukarbejde. Sidste stop er Bahia Palads og
museum.
Efter frokost er det blevet tid til den nyere bydel, og i lægger mærke til kontrasterne.
Gamle, traditionelle kvarterer erstattes med nye boligprojekter, der drastisk ændrer
byens udseende. Dertil kommer den nye infrastruktur i form af veje og kloakering.
Forskellen mellem nyt og gammelt er mærkbar; mens medinaen er præget af smalle,
skyggefulde gange, er den nye bydel kendetegnet ved brede boulevarder og åbne,
grønne områder.
Tip: Efter besøget i den nye bydel kan i snakke om den markante franske og også
arabiske indflydelse på byen. I kan desuden diskutere konsekvenserne af urbaniseringen
og pull/push-effekter mellem by og land. Byfornyelsen er alle steder at se, og migration
fra land til by lægger pres på Marrakech, udfordrer traditionelle strukturer og stiller krav
til øget infrastruktur.
I slutter byrundturen på Djemaa el Fna. I kan gå på opdagelse i souken (marked), som er
det største i Marokko. De labyrintiske gange er overdækkede for at beskytte mod solens
lys, og det er et herligt sted at forvilde sig ind, lokket af de tålmodige hammerslag fra
metalarbejderne eller sælgernes utrættelige kald. Souken pirrer nysgerrigheden, og
man ved aldrig hvad der venter om hjørnet. Bag en gammel trædør, som står på klem,
åbenbarer der sig pludselig en frodig gårdhave med springvand eller et helt palads med
haver fyldt af jasminer og citrustræer.
OBS: Afhængig af jeres ønsker har i denne dag mulighed for at mødes med en
gymnasieklasse i Marrakech. Detaljerne aftales på forhånd efter nærmere aftale med
Panorama Travel og i samarbejde med lokalguiden.

Panorama Travel ApS ¨ www.panoramatravel.dk ¨ Mail: info@panoramatravel.dk ¨ Tlf: +45 70 70 73 16
Ravnholt Gods, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk, Danmark ¨ CVR-nr.: 37413399 ¨ Rejsegarantifonden #2680
Bank: Arbejdernes Landsbank 5378 – 0243813 ¨ IBAN: DK 2253 7800 0024 3813 ¨ SWIFT: ALBADKKK

Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Marrakech: Moroccan House (eller lignende).

Dag 3: Berberliv i Atlasbjergene
Kun en times kørsel fra Marrakech venter en helt anden verden. I besøger landsbyen Ait
Zitoun og mærker, hvordan urbaniseringen har påvirket landområderne for foden af
Atlasbjergene.
Først passerer i Lalla Takerkoust-dæmningen, der blev bygget under den franske
periode, og som forsyner området omkring Marrakech med vand og elektricitet. I
stopper i byen Amezmiz, hvor i kan besøge det travle marked og se hvilke varer, der
produceres og sælges i regionen. Også Ait Zitoun er en markedsby med traditionelt
landbrug, hvor man let kan følge dagligdagen og deltage i landsbyens aktiviteter. I skal
prøve at overnatte på et familiedrevet vandrehjem og bydes velkommen med
dampende myntete. I inviteres til at deltage i familiens aktiviteter og oplever, hvordan
et traditionelt landbrug drives. En lokal bonde vil besvare alle jeres spørgsmål – tættere
på kommer man ikke. I besøger et kooperativ, der producerer olivenolie, og en pottemager. Alle måltider indtages på vandrehjemmet, hvor i indbydes til at deltage i
madlavningen, en henna-ceremoni samt berbermusik og -dans om aftenen.
Måltider: morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning på vandrehjem i Ait Zitoun.

Dag 4: Skoleprojekt og retur til Marrakech
OBS: Afhængig af jeres ønsker har i denne dag mulighed for at mødes med en
gymnasieklasse i Amezmiz. Detaljerne aftales på forhånd efter nærmere aftale med
Panorama Travel og i samarbejde med lokalguiden.
Efter morgenmaden kører i tilbage mod Marrakech. I stopper igen i Amezmiz, hvor i kan
besøge en skole og få en snak med de studerende. I besøger desuden en børnehave,
som støttes af Panorama Travel og vores lokale samarbejdspartner, som har iværksat
fundraising til indkøb af inventar, bøger og meget andet, som skolen behøver (”The
School Equipment Project”).
Resten af eftermiddagen nydes i Marrakech. I kan fx køre en tur i hestevogn langs byens
gamle forsvarsværker eller ride på kamel i byens palmelunde (NB: ikke inkluderet).
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Marrakech: Moroccan House (eller lignende).

Dag 5: Hjemrejse
I køres til lufthavnen og flyver hjem. Jeres spændende studierejse til Marokko er slut.
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Pris: se panoramatravel.dk

Prisen inkluderer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly København – Marrakech, retur
Hotelpakke BUDGET: overnatning på hotel/vandrehjem i delte tre-, fire- og
fempersonersrum (to lærere i enkeltværelser)
Morgenmad i Marrakech
Helpension i Ait Zitoun
Entréer til seværdigheder ifølge program
Transfers til/fra lufthavne
Al transport i bus ifølge program
Møder med gymnasieklasser/skoler i Marrakech og i provinsen efter ønske
Lokal, engelsktalende følgeguide

Ikke inkluderet
•
•
•

Afbestillings- og rejseforsikring
Visse måltider
Drikkepenge til guider og chauffører

Praktiske oplysninger
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse.
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