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Marokko – m. Marrakesh, Essaouira og Merzouga 

 

Marrakech er med rette en af verdens berømte byer og er næsten 1000 år gammel. I dag er 
hovedstaden Rabat, men gennem århundreder var Marrakech hovedstad og center for handel, 
og den har tiltrukket fyrster, imamer og videnskabsmænd. Byen har den største souk (marked) i 
Marokko, og det store torv Djemaa el Fna summer af liv. En rejse til Marrakech garanterer dig 
masser af arabisk atmosfære. 
 
Essaouira er en charmende fiskerby i den sydlige del af Marokko. Byen er en populær 
rejsedestination blandt turister i alle aldre på grund af dens afslappende atmosfære, smukke 
arkitektur og brede sandstrand. 
 
Merzouga er en lille landsby i Sahara for foden af Erg Chebbi sandklitter. I århundreder har det 
været mødestedet for forskellige ørkenfolk, der udvekslede varer her. Kasbaher fungerede som 
karavanseraier, hvor rejsende kunne søge beskyttelse fra røvere og sandstorme. Det er en helt 
særlig fornemmelse at være her midt i ørkenen. 
 
Velkommen til en fantatisk rejse på tværs af Marokko! 
 

• Oplev Marrakech – en af den arabiske verdens mest magiske byer 

• Overnat i pragtfulde riads blandt scenerier som fra 1001 Nat 

• Udforsk den lille ørken landsby, Merzouga 

• Gå på opdagelse i den charmerende fiskerby, Essaouira 

• Oplev fantastiske Ait Ben Haddou (UNESCO) 
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Oversigt 
• Dag 1: København - Marrakesh 
• Dag 2: Marrakesh 
• Dag 3: Afslapning i Marrakesh 
• Dag 4: Marrakesh - Quarzazate – Tinghir 
• Dag 5: Tinghir - Merzouga 
• Dag 6: Gnawa-musik og kamelsafari i sandklitterne 
• Dag 7: Merzouga – Anti Atlas – Draa-dalen - Quarzazate 
• Dag 8: Quarzazate – Marrakesh - Essaouira 
• Dag 9: Essaouira – byvandring pg afslapning 
• Dag 10: Frit program i Essaouira 
• Dag 11: Hjemrejse 

 

Dag 1:  København – Marrakesh 
I flyver fra København og ankommer til Marrakesh senere på dagen. I hentes i lufthavnen og 
køres til jeres riad, der ligger i medinaen i Marrakesh. 

Den mytiske okkerfarvede befæstede by byder på en uforlignelig forestilling af arabisk kultur, 
hvor musik og folklore er iscenesat på pladsen Djamaa el Fna. Byens kulturelle arv er 
forbløffende: rige monumenter og fornem arkitektur er at finde overalt. Marrakesh er et af 
Marokkos absolutte højdepunkter. 

Overnatning: Riad Nasreen (eller lignende) 
 

Dag 2: Marrakesh 
Morgenen byder på en guidet rundtur, hvor i udforsker en by, der i århundreder har været et 
mødested for bjergenes berbere og ørkenbefolkningerne i syd. Ligesom mange andre 
nordafrikanske byer, er Marrakesh opdelt i to adskilte dele, Gueliz (den moderne fransk-byggede 
by) og medinaen (den gamle by). I starter med Koutoubia-moskeen, som er den største moské i 
Marrakesh og berømt for sin minaret, der har givet inspiration til andre bygninger såsom 
Hassantårnet i Rabat. 

Næst på turen er et besøg i de fascinerende Saadian-gravsteder, der går tilbage til Sultan Ahmed 
al-Mansur, som regerede fra 1578 til 1603. Disse bemærkelsesværdige grave er kendt for deres 
skønhed, især deres steler og stukværk. Sidste stop på rundturen er Bahia Palads med museum. 
Paladset blev bygget til at være det mest imponerende palads i sin tid, og det fanger ånden af 
både islamisk og marokkansk stil. 

I slutter på Djamaa el Fna, hvor byen er en labyrint af travle basarer, paladser og moskeer. Det 
er værd at se dette berømte vartegn om aftenen, hvor pladsen summer af liv. Med madboder, 
slangetæmmere, vandsælgere og akrobater er det et sted for aftenunderholdning for både lokale 
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og turister. Om eftermiddagen besøger i desuden en lokal familie i medinaen og oplever en te-
ceremoni. 

Derefter er der tid til at udforske labyrinten af basarer i omegnen af Djamaa el Fna og afprøve 
nogle forhandlingsteknikker eller bare nyde en friskpresset appelsinjuice eller en kop kaffe i en 
af de mange kaffebarer med udsigt over pladsen. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Riad Nasreen (eller lignende) 

 

Dag 3: Afslapning i Marrakech  
Frit program i Marrakech. 

I kan fx besøge Koutoubia-moskeen, som er den største moské i Marrakesh og berømt for sin 
minaret, der har givet inspiration til andre bygninger såsom Hassantårnet i hovedstaden Rabat. 

Man bør også besøge de fascinerende Saadian-gravsteder, der går tilbage til Sultan Ahmed al-
Mansur, som regerede fra 1578 til 1603. 

Også Bahia Palads med museum er bestemt værd at se. Paladset blev bygget til at være det 
mest imponerende palads i sin tid, og det fanger ånden af både islamisk og marokkansk stil. 
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Pladsen Djamaa el Fna vil i utvivlsomt vende tilbage til flere gange. Her er byen en labyrint af 
travle basarer, paladser og moskeer. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Riad Nasreen (eller lignende) 
 

Dag 4: Marrakech – Quarzazate - Tinghir 
Efter morgenmaden på riaden kører i mod Atlasbjergene. I krydser smukke bjerglandskaber, 
grønne dale og berberlandsbyer i Høje Atlas, og i kører op over passet Tizi n' Tichka (2260m), 
som er det højeste farbare pas i Marokko, og som ofte er dækket af sne i vintermånederne. I 
landsbyen Tisselday inviteres i på te hos en lokal berberfamilie. 

Derefter fortsætter i kørslen og besøger Ait Ben Haddou, der er en velbevaret kasbah, som er på 
UNESCOs liste over verdens kulturarv og har været brugt som baggrund for mange Hollywood-
film. Det var en af de mest betydningsfulde fæstninger på de gamle saltkaravaneruter, hvor 
handlende bragte guld, elfenben og salt fra syd for Sahara til Marrakesh og videre. 

I Ouarzazate tager i et kig på Taourirt Kasbah (udvendig) og Atlas Cinema Studios, der var det 
første filmstudie i Nordafrika. Det dækker et område på 20 hektar og tilbyder alle nødvendige 
tjenester og udstyr til filmproduktioner: udendørs/indendørs optagelser, værksteder, stalde med 
dresserede dyr og overnatningsmuligheder. 

Om eftermiddagen når i frem til den berømte Rosendal umiddelbart nord for El Kelaa Des 
Mgouna. På vej til Rosendalen stopper i ved Capp et Florale-destillerierne i en lille kasbah-landsby, 
som står får hele landets samlede produktion af rosenvand. I fortsætter til Dadesdalen og Tinghir. 
Overnatning på en hotel-kasbah i Tinghir. 

Overnatning: Hotel Kasbah Lamrani (eller lignende) 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

 
Dag 5: Tinghir - Merzouga 
Morgenbesøg i de berømte og storslåede kløfter i Toudgha med farver i okker og grøn, som er 
noget af det smukkeste i det sydlige Marokko; dette er en frodig grøn oase, der fører ind i dybe 
dale beboet af berbere i kasbaher og idylliske landsbyer. 

Derefter går turen mod Erg Chebbi-klitterne, og undervejs passerer i Erfoud, der er kendt for 
fossiler og dadler af højeste kvalitet. Jeres rejse fortsætter gennem golde ørkensletter, der fører 
os til Rissani Marked. I møder vandrende købmænd, nomader, berbere og arabiske ørkenboere, 
der kommer for at sælge alle former for beklædning, bagværk, planter, krydderier, grøntsager 
og dyr. I kan se, hvilke vilde planter folk samler og bruger som medicin. 
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I kan også se markederne for får, æsler og fugle. I når frem til sandklitterne ved Erg Chebbi i den 
sene eftermiddag. Ved ankomsten til Merzouga tager i kamelerne ud på en ridetur for at nyde 
solnedgangen over klitterne og for at nå frem til beduinlejren. 

For dem der synes, at det går lidt for langsomt på kamelryg, er der mulighed for at leje en 4x4 
ørken-buggy og få en adrenalinindsprøjtning – men altid under sikre forhold og med respekt for 
naturen. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Riad Madu (eller lignende) 
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Dag 6: Gnawa-musik og kamelsafari i sandklitterne 
Efter morgenmaden er der mulighed for at vandre en times tid i klitterne og opleve det specielle 
ørkenlandskab. Derefter kører i til den lille landsby Khamlia, hvor i besøger musikhuset og oplever 
den traditionelle gnawa-musik. 

Gnawaerne er en etnisk minoritet i Marokko, hvis forfædre gennem slaveri kom fra Vestafrika til 
Marokko. Om eftermiddagen venter ”ørkenens skib” igen på jer. Fra ryggen af kamelerne nyder 
i det betagende ørkenlandskab som ægte ørkennomader. I ankommer til jeres lejr af bedouin-
telte, der er smagfuldt placeret mellem klitterne. 

Der er mulighed for en kort vandretur inden solnedgangen og middagen, som akkompagneres 
af musik og dans omkring ildstedet under åben himmel. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Riad Madu (eller lignende) 
 
 
Dag 7: Merzouga – Anti Atlas – Draa-dalen - Quarzazate 
I forlader ørkenlejren og rider tilbage til Merzouga og møder jeres bus, som kører jer til den flotte 
og frodige Draa-dal. Det er Marokkos største palmelund, som strækker sig over 100 km. Dalen 
blev dannet af Draa-floden på dens vej sydpå til Sahara. Dalen er en lang, grøn oase i et ellers 
tørt, stenet landskab. Kendt som Marokkos "daddelkurv", er denne frugtbare korridor hjemsted 
for mange dadelpalmer, frugtplantager og overrislede marker. 

I passerer også tørre områder bevokset med tamarisker, før i når frem til Alnif, Tazarin og Nkoub, 
der er hjemsted for de berømte nomadiske Ait Atta-krigere. 

Efter Agdez kører i op i de vulkanske bjerge, Jebel Saghro. Bjergkæden blev skabt for over en 
million år siden genne vulkansk aktivitet og har dramatiske toppe, måneagtige landskaber, dybe 
kløfter og isolerede dale.  

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Ksar EL Kabbaba (eller lignende) 

 
Dag 8: Ouarzazate – Marrakech – Essapuira 
I forlader Ouarzazate og kører nordpå. Ørkenlandskabet giver efter for Atlasbjergenes bakker 
og dybe kløfter på vej op til passet Tizi n´Tichka (2260 m). Via Marrakesh ankommer i hen ad 
eftermiddagen til Essaouira. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Hotel Atlas Essaouira & Spa (eller lignende) 
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Dag 9: Essaouira – byvandring og afslapning 
Essaouira er en middelalderby ved kysten. Det er en charmerende kunstnerkoloni, der kan prale 
af sine dejlige hvidkalkede og blå-tilskoddede huse, søjlegange, thuyatræ-værksteder, 
kunstgallerier og lækre skaldyr. Essaouira er desuden kendt for sin årlige Gnawa Music Festival i 
juni. 

OBS! Forslag til byvandring på evt fordelt over et par dage 
I kan gå en tur på byens solbeskinnede centrale torv, Place Prins Moulay el Hassan og ved Skala 
du Port, fiskerihavnen, der frister med en betagende udsigt over de portugisiske volde. 

Essaouiras medina (gamle by) er på UNESCOs liste over verdens kulturarv som et eksempel på 
en befæstet by fra det sene 1800-tal. Fiskemarkedet, smykkemarkedet og thuyatræværkstederne 
er alle et besøg værd. 

Thuya er et træ, der er hjemmehørende i Essaouira og er unikt pga dets karakteristiske duft. Man 
kan også besøge Orson Welles Plads og købe lokale musikinstrumenter. Der er tillige mulighed 
for at besøge den jødiske del af Essaouira og synagogen. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Hotel Atlas Essaouira & Spa (eller lignende) 
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Dag 10: Frit program i Essaouira 

Dagen er på egen hånd, hvor I har tid til at udforske Essaouira. Afslapning, byvandring og 
shopping, alt efter hvad I ønsker. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Hotel Atlas Essaouira & Spa (eller lignende) 
 
Dag 11: Hjemrejse 
Jeres eventyr i Marokko er ovre. Efter morgenmaden kører i til lufthavnen i Marrakesh og flyver 
hjem mod Danmark. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 
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Pris: Se prisen på panoramatravel.dk 
 

Prisen inkluderer 
• Fly København-Marrakesh / Marrakesh-København 
• Transfer til og fra lufthavn 
• Overnatning på hoteller, riads og ørken-camps jævnfør program 
• Morgenmad alle dage 
• Alt transport jævnfør program 
• Marrakesh byvandring m. engelsktalende guide 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Drikkepenge til chauffør og lokalguide 
• Måltider ikke nævnt i programmet 
• Drikkevarer 
• Entréudgifter 

 

Praktisk information 
Passet skal være gyldigt i 6 måneder efter hjemrejse. 


