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 - Duftende krydderier, vandring i Atlasbjergene, cykeltur gennem 

ørkenoaser og 1001 Nats Eventyr i Marrakesh. Læserrejse med 

Folkeskolen - 8 dage

AFREJSE:  d. 8. - 15. april 2017 - 8 dage

PÅSKEREJSE TIL MAROKKO



MED I PRISEN: 
• Direkte fly fra København til Marrakesh t/r med Norwegian inkl. 10 kg. håndbagage
• Indkvartering i delt dobbeltværelse på udvalgte riads og ørkenresorts
• Rejseleder og Marokko-kender Morten Nøhr Laursen og lokale engelsktalende kultur- og vandreguider
• Helpension
• Alle udflugter og entreer ifølge program
• Madlavningsdemo inkl. besøg på lokale markeder og intro til lokale råvarer og brug af  krydderier
• Alle skatter og afgifter
• Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluder ikke:
• Drikkevarer,  drikkepenge (beregn ca 200 kr.), egne forsikringer, alt der ikke er nævnt under ‘Med i prisen’

 

PRIS: DKK 12.900 kr. per person i delt dobbeltværelse  (tillæg for enkeltværelse 890 kr.)

TILMELDING: www.karavanerejser.dk // info@karavanerejser.dk // +45 4062 8347

Nb. Rejsen udbydes i samarbejde med fagbladet Folkeskolen, men er åben for tilmelding for alle, der ønsker 
en skræddersyet rejse med et højt vidensniveau, fællesskab og fokus på detaljerne.

Oaser af  daddelpalmer med ældgamle, smuldrende kasbahs under Atlasbjergenes snedækkede tinder. 
Gyldne solnedgange med ørken så langt øjet rækker. Duften af  kanel, kardemomme, spidskommen og 
brændte mandler, der siver gennem Marrakeshs hektiske butiksgader. Marokko er et bombardement af  
sanserne.
 
På denne fantastiske påsketur til Marokko kommer du til at opleve 1001 Nats Eventyr helt tæt på. Vi 
besøger eksotiske oasebyer, tager på vandreture i Atlasbjergenes unikke, golde landskab og mister orien-
teringen for en stund i Marrakeshs vidunderlige virvar af  gadegøgl, eksotiske smage og dufte og hem-
melighedsfulde gyder med hammamer bag tykke trædøre. Vi besøger også en skole og bliver klogere på, 
hvordan skolesystemet fungerer i Marokko.

Vi rejser i en lille gruppe, så vi sikrer, at alle får mest muligt ud af rejsen. Der er desuden lagt op til fællesskab 
og hygge, og rejsen er også meget velegnet for dig, der rejser alene.
Rejsen henvender sig til alle i almindelig god fysisk form. Du skal ikke selv bære på bagage under vandre-
turen, og vi går i et stille og roligt tempo. Hvis du ønsker at springe vandreturen over og slappe af på hotellet i 
stedet for, er der også mulighed for det 

AFREJSE: d. 12. - 15. marts 2016. LILLE GRUPPE: 10-16 deltagere
REJSELEDER: Morten Nøhr Laursen
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 - Duftende krydderier, vandring i Atlasbjergene, cykeltur gennem 

ørkenoaser og 1001 Nats Eventyr i Marrakesh - Læserrejse med 

fagbladet Folkeskolen - 8 dage

PÅSKEREJSE TIL MAROKKO



PROGRAMMET DAG FOR DAG:

Dag 1 København til Marrakesh 
Dag 2 Marrakesh - Ait Ben Haddou
Dag 3 Ait Ben Haddou
Dag 4 Ait Ben Haddou - Skoura 
Dag 5  Skoura - Atlasbjergene
Dag 6 Atlasbjergene - Marrakesh 
Dag 7 Marrakesh
Dag 8 Marrakesh - København
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MORTEN NØHR LAURSEN

Morten har rejst på alle jordens kontinenter 
bortset fra Antarktis. Som erfaren globetrot-
ter kender han de fleste situationer, man kan 
havne i som rejsende. Han har altid en løsn-
ing på hånden, hvis der sker noget uforudset 
og er mesterlig til at vende en udfordring til 
en sjov og spændende oplevelse.
 
Morten har et indgående kendskab til 
Marokko; fra Atlanterhavskystens gylde 
strande og hvide kystbyer til Marrake-
shs markeder og kringlede kroge over de 
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REJSELEDER

OVERSIGT OVER DAGSPROGRAM:

Dag 1 - København - Marrakesh

Afgang fra København kl. 6:10. Vi ankommer i 
Marrakesh kl. 9:40, hvorefter vi indlogerer os på 
vores riad i den gamle by.
 
Formiddagen byder på en rundtur i Marrakesh, 
hvor vi starter med at besøge Bahia Palace med 
dets helt utroligt smukke gulv-til-loft dekora-
tioner og de Saadiske Grave. Herefter går turen 
til Kasbah-distriktet med dens smukke plads 
fyldt med små smedjer, det jødiske kvarter, 
Koutoubia-moskeen og den berømte plads Jamaa 
el Fna.
 
Vi indtager frokost på en restaurant i medi-
naen, hvorefter vi tager tilbage til vores riad. 
Eftermiddagen kan bruges på egen hånd. Man 
kan slappe af  i én af  hotellets mange kroge el-
ler hammam, tage på marked eller besøge den 
ældgamle koranskole Ali Ben Youssef  Medersa, 
som engang var den største i Nordafrika og er 
blandt de mest prægtige.
 
Dag 2 - Marrakesh - Ait Ben Haddou

Efter morgenmaden begiver vi os mod At-
lasbjergene. Vi kører gennem de frodige dale 
på vest-siden og stiger op mod passet Tizi 
N’Tichka i 2260 moh. På vejen ser man landska-
bet blive tiltagende goldt og når vi krydser pas-

set ser man tydeligt overgangen mod de rødbrune 
bjerge og det tørrere terræn over mod Sahara.
 
Vi fortsætter ned gennem dalen på den anden side 
til vi når frem til Ait Ben Haddou, hvor vi indloger-
er os på vores hotel. Efter check in er der mulighed 
for at vandre rundt på egen hånd i området. Om 
aftenen lærer vi, hvordan man bager et traditionelt 
marokkansk brød.

storslåede Atlasbjerge og til Saharas uendelige vidder. 
Morten ved hvor eventyret findes!
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Dag 3 Ait Ben Haddou

Dagen byder på vandreture i området, afslapning 
på hotellet og et besøg i kasbahen Ait Ben Haddou. 
Ait Ben Haddou er på Unescos beskyttelsesliste og 
ser stort set ud som den gjorde da den blev bygget 
i det 11. århundrede. Filmfanatikere vil genkende 
stedet fra film som Lawrence of  Arabia, Jesus of  
Nazareth, Jewel of  the Nile og Gladiator.
 
Dag 4 Ait Ben Haddou - Skoura

Efter morgenmaden kører vi ned mod Ouarzazate. 
Her besøger vi den imponerende Taourirt-kasbah. 
Herefter kører vi op gennem Dadès-dalen, hvor 
man hele tiden har et fantastisk udsyn til Atlas-
bjergenes snedækkede tinder i baggrunden. Den 
første oase-by vi møder, Skoura, er også den mest 
forunderlige og her tilbringer vi resten af  dagen og 
natten.
 
Efter at vi har indlogeret os på vores hotel, som 
ligger inde i oasen, er det tid til at opleve omgivel-
serne på en cykeltur. Det er let at miste orienterin-
gen hér blandt tusindvis af  daddelpalmer, men det 
gør heller intet, for rundt om hjørnet gemmer der 
sig blot endnu en ældgammel kasbah. Læg mærke 

til de sindrige kanaler og vandingssystemer som 
sørger for at dette store område altid holder sig 
frodigt.
 
Tilbage på hotellet er der også mulighed for 
afslapning ved poolen.
 
Dag 5 Skoura - Atlasbjergene

Efter vi har indtaget morgenmaden kører vi 
atter op mod Atlasbjergene. Vi gør stop i en 
lille bjergby hvor vi indlogerer os på et stemn-
ingsfuldt hotel. Herefter begiver vi os ud på en 
vandretur i området med indbygget picnic. Om 
eftermiddagen vil der være mulighed for afslapn-
ing ved hotellets lækre pool.

Dag 6 Atlasbjergene - Marrakesh

Vi begiver os atter mod Marrakesh og på vejen 
besøger vi bl.a. Jardin Majorelle, som Yves Saint 
Laurent skænkede til Marrakesh og i dag står 
den blå villa åben for offentligheden som et mu-
seum. Vi besøger også Menara Gardens og nogle 
kæmpe palmelunde uden for byen. Eftermidda-
gen står til fri dispostion i Marrakesh.
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Dag 7 Marrakesh

Dagen i dag står i den marokkanske kogekunsts 
tegn og vi skal lære at lave nogle klassiske marok-
kanske retter.
 
Efter morgenmaden bliver vi hentet i vores riad 
af  dagens guide Nezha, som først bringer os til 
krydderimarkedet og derefter til det lokale marked, 
hvor vi skal købe ind til madlavningen. Herefter 
tager vi ud til Nezhas hus, der ligger lidt uden for 
byen. Madlavningen vil finde sted i den centrale 
gård, som er omgivet af  haver, hvorfra en stor del 
af  de ingredienser vi skal bruge kommer fra.
 
Efter måltidet bliver vi bragt tilbage til vores riad 
i Marrakesh gamle bydel. Resten af  eftermiddagen 
og aftenen står til fri disposition, hvor man fx kan 
gå på shoppeeventyr i de fantastiske basargader.
 
Dag 8 Marrakesh - København

Afgang fra Marrakesh 10:25. Ankomst i København 
15:45.

Marrakesh’  centrale plads Jemaa El Fna 
forvandler sig hver aften til et kæmpe udendørs 
marked med gøgl og hundredevis af  mad-
boder. Et fantastisk sted at prøve kræfter med 
de lokale specialiteter og opleve lokallivet på 
nærmeste hold.


