Vandring & Eventyrrejse, 15 dage
Trekking i Atlasbjergene, kamelsafari med overnatning i beduinernes telte, ældgamle
fæstningsbyer, badeferie og farverige Marrakech. Hvis eksotiske rejsemål lige er sagen,
hvis snoede bjergstier virker dragende, hvis I vil introducere jeres børn for kulturer, der er
fjernt fra deres egen, er Marokko et godt mål for en mindeværdig familieferie. Marokko er
også en destination, hvor man får rigtig mange oplevelser for få penge. Denne
eventyrrejse giver mange forskellige oplevelser og indtryk af Marokko. Marrakech er den
perfekte introduktion til marokkansk kultur og et godt sted at fordybe sig i den.
En let vandretur mellem Atlasbjergenes berberlandsbyer giver både store naturoplevelser
og et lille indblik i berberkulturen. En kameltur i ørkenen med overnatning i telt er en
oplevelse man bærer med sig resten af livet, og et par dages afslappende ophold ved
kysten sætter de mange oplevelser i perspektiv.
Højdepunkter på rejsen
Bo i marokkanernes traditionelle gæstehuse
4 dages let trekking i Atlasbjergene
Kamelridning med overnatning i ørkenen
Besøg den velbevarede fæstningsby Ait Ben Haddou

Dampbad i lokal hammam
Strandliv og friskfanget fisk i Essaouira
Gøglere og markedsboder i Marrakech

Dag 1
ANKOMST TIL MARRAKECH
Ved ankomaten til Marrakech bliver I modtaget i lufthavnen af vores samarbejdspartner og kørt
til jeres riad i Marrakech. En riad er et traditionelt marokkansk gæstehus med en indvendig
gård eller have. Huset er typisk omhyggeligt istandsat, og opholdet er præget af behagelige
omgivelser og et højt serviceniveau. Riad’erne har skabt mange lokale arbejdspladser, og det
bliver ikke meget mere marokkansk.

Dag 2
TRANSFER TIL IMLIL. TREK TIL TACHEDIRT
I bliver hentet i jeres riad og kørt til Imlil, der ligger i 1740 meters højde. Herfra skal I gå over
bjergpasset Tizi’ n Tamatert (2.279m) til Tacheddirt. Vandreturen tager omkring 4 timer.
Tacheddirt er den højest beliggende by i Atlasbjergene. De fleste huse i byen er bygget af
mudder og strå og falder diskret ind med det omgivende bjerglandskab. I overnatter i et lokalt
gæstehus. (M,F,A)

Dag 3
TACHEDIRT TIL IMSKER
Fra Tacheddirt fortsætter jeres bjergvandring til Imsker. Turen går gennem den smukke
Imanene-dal og dens mange berberlandsbyer. Berberne udgør cirka halvdelen af Marokkos
befolkning og er traditionelt landbrugere. Efter cirka 5 timers vandring er I fremme ved dagens
mål og indkvarteres på et lokalt gæstehus i Imsker. (M,F,A)

Dag 4
IMSKER TIL TIZI OUSSEM
Fra Imsker går I op til bjergpasset Tizi n’ Lbour. Herfra krydser i Imlil-dalen, inden I skal
forcere endnu et bjergpas, Tizi n’ Tacht. Trekket fortsætter gennem Azzadene-dalen, og efter
cirka 6 timers vandring er I fremme ved Tizi Oussem, hvor I skal overnatte i et lokalt gæstehus.

Her er også mulighed for en tur i hammam, det traditionelle badehus. (M,F,A)

Dag 5
TIZI OUSSEM TIL IMLIL
Dagens vandretur fører til Imlil, der var udgangspunkt for jeres trek. I passerer Ighouliden
vandfaldene og går over bjergpasset Tizi M’zzik. Efter cirka 5 timers vandring er I fremme, og
skal tilbringe natten på gæstehus i Imlil. Den livlige oaseby bærer præg af at være
udgangspunkt for mange af områdets vandreture. (M,F,A)

Dag 6
IMLIL TIL DADES GORGE
Efter morgenmaden forlader I Imlil i bil. Som det første på køreturen passerer I det
spektakulære Tizi n’ Tichka pas. I kører videre gennem en masse berberlandsbyer, og
kommer til ørkenen. I flodbreddernes oaser og på de golde bjergsider ligger kasbah’erne tæt.
En kasbah er en befæstet by. I kører videre gennem Rosernes Dal og overnatter i Dades
Gorge, der ligger i den tørre men farverigt smukke Dadesdal. (M,F,A)

Dag 7
KAMELRIDNING I ØRKENEN
Efter morgenmaden bliver I kørt til Todra Gorge, og efter et kort stop fortsætter turen til Erg
Chebbis klitlandskab. Her ankommer I midt på eftermiddagen, og efter en kort pause rider I
videre på kameler ind i ørkenen, hvor I skal overnatte i berbertelte. Efter at have set
solnedgangen er det tid at nyde et herligt aftensmåltid i den store ørken. (M,F,A)

Dag 8
TRANSFER TIL AIT BEN HADDOU
Efter solopgang og morgenmad rider I tilbage. Nu skal I til Ait Ben Haddou, som er en af de
mest velbevarede kasbah’er i Marokko. Ait Ben Haddou er opført på UNESCO’s liste over
verdenskulturarv. Indenfor fæstningsmurene ligger husene tæt. Nogle er meget beskedne,
andre små slotte med tårne og dekorationer. Overnatning i Ait Ben Haddou. (M,F,A)

Dag 9
AIT BEN HADDOU TIL TAROUDANT
Fra Ait Ben Haddou fortsætter I gennem et pragtfuldt vulkansk landskab til Taroudant, en
charmerende by, der gemmer sig bag høje mure. Byen kaldes også ‘Marrakech’s Bedstemor’,
og her er en herlig stemning af markedsby og karavanerute. Gå på opdagelse i de smalle
gader, køb gode souvenirs fra lokale kunsthåndværkere og besøg et tehus. Overnatning på
hotel. (M)

Dag 10-12
KYSTBYEN ESSAOUIRA
Gennem frodigtgrønne arganskove kører I til Essaouira, en venlig by ved Atlanterhavskysten.
Har I for meget energi til at dovne på hotellets terrasse, må I udforske byens smalle gader eller
gå en tur langs stranden. Om morgenen kan I se fiskerbådene læsse deres fangst af sardiner
af ved havnen. Om aftenen bliver der serveret dejlig friskfanget fisk, på de små hyggelige
havnerestauranter. I tilbringer tre nætter i Essaouri, og har dagene til fri disposition. (M)

Dag 13-14
MARRAKECH
På turens trettende dag skal I til Marrakech, hvor I skal bo de sidste to nætter. Byens
strålende midtpunkt er pladsen Djemaa el Fna, en fortryllende eksotisk orientalsk oplevelse af
slangetæmmere, akrobater og historiefortællere. Om aftenen er der mulighed for at købe et
måltid fra en af de mange små madboder, der serverer lækker kebab, fisk og skaldyr, supper
og salater. Byens medinaer og markeder bugner af et farverigt mix af tæpper, frugt og uldgarn.
Bag små porte finder I sultanernes smukt smedede gravmæler, gamle paladser og
koranskoler. Sæt jer på en af de mange fortovscaféer og se på menneskemængden. Slut
dagen af på bedste vis med et besøg i en hammam. I har to overnatninger i Marrakech. (M)

Dag 15
HJEMREJSE FRA MARRAKECH
I bliver hentet på jeres riad og kørt til lufthavnen for afrejse.

PRISEN INKLUDERER



Al transport ifølge program
3 nætters ophold i Marrakech på turistklasse hotel/riad i delt dobbeltværelse



1 nats ophold i Dades på turistklasse hotel/riad i delt dobbeltværelse



1 nats ophold på riad i Ait Ben Haddou



1 nats ophold på turistklasse hotel/riad i Taroudant



3 nætters ophold på turistklasse hotel/riad i Essaouira



4 dages/3 nætters trekkingtur som beskrevet i programmet med overnatning i
gæstehuse



2 dages/1 nats kamelsafari med overnatning i telte



Halvdags sightseeingtur i Taroudant



Halvdags sightseeingtur i Marrakech



Måltider ifølge program



Lokal engelsktalende guide, kok og muldyrsdrivere



Muldyr til transport af bagagen



10% rabat i bestemte udstyrsbutikker



24 timers bemandet nødtelefon under hele rejsen

PRISEN INKLUDERER IKKE


Afbestillings- og rejseforsikringer



Drikkepenge til chauffør, guide, kok og muldyrsdrivere (cirka 800 kr per deltager)



Administrationsgebyr (145,-)

VALGFRI TILVALG


Flyrejse fra Danmark til Marrakech t/r (direkte) inkl. bagage på flyet (tilvælges øverst på
denne side)
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