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Oplevelser og afslapning i Marokko 

 

Dette er en rejse ind i en verden fuld af magi og mystik og en invitation til at opdage en af de 
mest charmerende byer i Marokko - Marrakesh. Byens overdådige og raffinerede arkitektur har 
en rig og glorværdig historie. Vores rejse tager os desuden til den sydøstlige del af landet, hvis 
charme og tiltrækningskraft ligger i mangfoldigheden af bjerg- og ørkenlandskaber og i det 
gæstfrie møde med berberne.  
 
Undervejs på rejsen bliver I beriget med hele tre forskellige overnatningsformer. I skal overnatte 
i ørken-camps, sove under den åbne himmel i de traditionelle riads, og tilbringe et par nætter på 
hotel med swimmingpool, hvor det er tid til selvforkælelse og afslapning. 
Velkommen på en rejse, der på bedste vis kombinerer ufoglemmelige oplevelser med hygge og 
afslapning. 
 

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

• Overnat i pragtfulde riads blandt scenerier som fra 1001 Nat 

• Gå på opdagelse i basarerne og køb alt fra krydderier til tæpper 

• Oplev fantastiske Ait Ben Haddou (UNESCO) 

• Kobl helt af fra hverdagens stress og jag 
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Oversigt 
• Dag 1: København - Casablanca 
• Dag 2: Casablanca – Marrakesh (240 km) 
• Dag 3: Marrakesh – Ait Ben Haddou – Quarzazate (200 km) 
• Dag 4: Quarzazate – Draa-dalen – Erg Lihoudi (260 km) 
• Dag 5: Erg Lihoudi – Draa-dalen – Ait Ben Haddou (290 km) 
• Dag 6: Ait Ben Haddou – Marrakesh (185 km) 
• Dag 7: Marrakesh m. guide 
• Dag 8: Afslapning i Marrakesh 
• Dag 9: Hjemrejse 

 

Dag 1:  København – Casablanca 
I flyver fra København og ankommer til Casablanca senere på dagen. I hentes i lufthavnen og 
køres til hotellet. 

Overnatning: Hotel Moroccan House (eller lignende) 

 

Dag 2: Casablanca – Marrakesh (240 km) 
Efter morgenmaden skal I på en guidet rundtur i Casablanca til nogle af byens vigtigste steder. 
Casablanca er Marokkos største by med over 5 millioner indbyggere og er landets finansielle 
center, selvom hovedstaden er Rabat. Casablanca huser den marokkanske flåde, og byen blev 
gjort berømt i filmen fra 1942 af samme navn med Humphrey Bogart og Ingrid Bergman i 
hovedrollerne. 

Efter frokost fortsætter I sydpå til Marokkos kulturelle hovedstad Marrakesh. Ved ankomsten 
tjekker I ind på hotellet, og bagefter er der tid til at nyde aftenstemningen i byen. Fx kan I gå ud 
at spise på en af de mange hyggelige restauranter med udsigt over den centrale og altid livlige 
plads Djamaa el Fna.  

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Hotel Racine (eller lignende) 
 

Dag 3: Marrakesh – Ait Ben Haddou – Quarzazate (200 km)  
Efter morgenmaden 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. 
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Derefter fortsætter I kørslen og besøger Ait Ben Haddou, der er en velbevaret kasbah (og hvor I 
skal overnatte dag 5). Ait Ben Haddou er på UNESCOs liste over verdens kulturarv og har været 
brugt som baggrund for mange Hollywood-film: ”Alexander”, ”Lawrence of Arabia”, ”Gladiator”. 
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.  

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Hotel les jardins de Ouarzazate (eller lignende) 
 

 

Dag 4: Quarzazate – Draa-dalen – Erg Lihoudi (260 km) 
I dag går turen mod ørkenen. Ved Agdez kan I skimte de vulkanske bjerge Jebel Saghro (en del 
af Anti-Atlas). Bjergkæden blev skabt for over en million år siden og har dramatiske toppe, 
måneagtige landskaber, dybe kløfter og isolerede dale (kan dog ikke ses fra vejen). På vejen 
mellem Agdez og Zagora kører I gennem 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 
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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. Ved ankomsten til Erg Lihoudi tager I kamelerne ud på en ridetur for at nyde 
solnedgangen over klitterne og for at nå frem til beduinlejren (1½ time). Hvis nogle synes, at 
kamelerne er ukomfortable, er der mulighed for at blive kørt (NB: tillæg på 100€ per jeep retur).  

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Camp le Pacha (eller lignende) 
 
 
Dag 5: Erg Lihoudi – Draa-dalen – Ait Ben Haddou (290 km) 
I forlader ørkenlejren og rider tilbage og møder jeres bus. På vejen til Ait Ben Haddou Hen ad 
eftermiddagen når I frem til Ait Ben Haddou. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Riad Maktoub (eller lignende) 
 
 
Dag 6: Ait Ben Haddou – Marrakesh (185 km) 
Efter morgenmaden kører I tilbage til Marrakesh, hvor I ankommer ved frokosttid. 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. I århundreder har Marrakesh været 
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 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. 
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: Hotel Racine (eller lignende) 
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Dag 7: Marrakesh m. guide 

I skal på byvandring gennem Marrakesh med engelsktalende guide. I ser flere af byens 
seværdigheder og kigger forbi et af de lokale markeder. 

Eftermiddagen er på egen hånd og I kan udforske de steder i endnu ikke har fået besøgt. 

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Hotel Racine (eller lignende) 
 
Dag 8: Afslapning i Marrakesh 

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

Måltider inkluderet: morgenmad. 

Overnatning: Hotel Racine (eller lignende) 
 
Dag 9: Hjemrejse 
Jeres eventyr i Marokko er ovre. I køres til lufthavnen og flyver hjem til Danmark. 

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

Prisen inkluderer 
• Fly København-Casablanca / Marrakesh-København 
• Transfer til og fra lufthavn 
• Overnatning på 3/4-stjernet hotel 
• Morgenmad alle dage 
• Transport i bil med privatchauffør 
• Casablanca byvandring m. engelsktalende guide 
• 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. 


