MAROCKO
8 – 17/10 2009
Med Apotekets Konstförening
Bakom städernas murar finns ett överflöd av konstskatter. Här blandas starka
kryddofter med doften från ceder- och sandelträ. Färgprakten är enorm. De
fyra kungliga huvudstäderna – Rabat, Meknès, Fez och Marrakesh,
Atlasbergens snötäckta toppar, Saharas öken och Atlantkustens befästa
städer, allt detta gör rundresan i Marocko till en oförglömlig upplevelse. Vår
resledare är Larbi En Najbi, svensk-talande marockan, som bott i Uppsala i
flera år men som har återvänt till sitt hemland.
8/10 Torsdag – Casablanca
Flygtiderna är följande:
Stockholm - Paris
06.40 –
09.20
Köpenhamn - Paris 10.10 12.10
Paris – Casablanca 12.55 – 14.00
Larbi möter på flygplatsen.
Casablanca, en av filmhistoriens mest
kända städer, är idag en pulserande
storstad, ett finansiellt centrum och
Marockos viktigaste hamnstad.
Vi tar
in på Hotel Iddou Anfa**** (www.hotelidouanfa.com). (M)
9/10 Fredag – Casablanca – Rabat (92
km)
En enorm hantverksskicklighet och
imponerande marockansk arkitektur
möter oss i den praktfulla Hassan II: s
Moské. Den är världens största utanför
Mekka och stod färdig 1994. Högst upp
på tornet sitter en grön laserstråle som
nattetid pekar mot Mekka.
Efter lunch fortsätter vi norrut längs
Atlantkusten till Marockos huvudstad
Rabat. Rabat är den vita staden,
omgiven av havets och himlens
intensiva blå färg. Här finns det kungliga
palatset och regeringens kansli. Vid
ingången
till
Mohammed
V:s
Mausoleum står vakter klädda som
berberkrigare. Ambassadörernas port i
det kungliga palatset är en praktfull

sevärdhet liksom den halvfärdiga
Hassanmoskén med Hassantornet. Ett
stenkast
därifrån
ligger
Chellah
necropol. Gravarna från 1300-talet är
övervuxna med växter och här är ett
paradis för fåglar. Storkar har byggt bon
i minareten. De heliga ålarna och
sköldpaddorna som finns i dammen lär
vara lyckobringare.
Inkvartering på Hotel Golden Tulip Farah
Rabat
****
(www.goldentulipfarahrabat.com) (F L
M)
10/10 Lördag – Rabat – Meknes – Fez
(200 km)
Vi lämnar Rabat och beger oss till den
andra
kungliga
staden,
Meknès.
Sultanen Mawlay Ismail gjorde Meknès
till huvudstad på 1600-talet. Ismail var en
excessernas man och en hänsynslös
tyrann. Han hade ett harem med 500

fruar och konkubiner och blev far till
hundratals barn. Han var också en stor

beundrare av Frankrikes Ludvig XIV och
hans dröm var att uppföra Marockos
Versailles.
Kristna
slavar
och
tvångsarbetare kämpade i många år
för att förverkliga Ismails planer. Efter
hans
död
förföll
staden
men
restaurerades på 1900-talet.
Vi vandrar i medinan, äter lunch på
Restaurang Zitouna och beger oss
sedan till Volubilis. Här bodde romarna
kring Kristi födelse fram till 300-talet. Man
handlade med olivolja och vilda djur
som lejon, leoparder och elefanter. De
blev statusfyllda husdjur eller exotiska
inslag under gladiatorspelen.
När
romarna övergav Volubilis förföll staden
gradvis.
Trots att Mawlay Ismail plundrade
många byggnader i Volubilis för att
använda
de
redan
tillskurna
marmorblocken till byggandet av
Meknès, så finns mycket kvar att se,
framförallt
de
underbart
vackra
mosaikgolven i villor och offentliga
byggnader.
På väg till Fez öppnar sig plötsligt en
hänförande utsikt. De lysande vita husen
klättrar på två bergssluttningar. Idris I:s
gravhelgedom är lätt att känna igen på
takets grönglaserade tegelpannor. Det
är Moulay Idriss, den heliga staden, som
ligger framför oss. Idris I var grundaren
av den Marockanska staten. Här får
varken kristna eller judar bo.
Mellan de bördiga Saïsslätterna och
Mellanatlas skogar ligger Fez, den äldsta
av Marockos kungliga städer. I Fez tar vi
in på Hotel Menzah Zalagh****. (F, L, M)
11/10 Söndag – Fez
Fez är som en skattkista fylld med
spansk-arabisk civilisation. Staden vimlar
av konstnärer och köpmän, fängslande
ljud, dofter och färger. Den gamla
medinan, Fez al-Bali, är en av världens
bäst bevarade medeltidsstäder och står
uppsatt på UNESCO’s världsarv-lista.
Många av konstskatterna, som de
underbara
mosaikerna
och
kakeldekorationerna
skapades
av
konstnärer på flykt undan de kristna
améerna i Andalusien i södra Spanien.
När Fez el Bali blev för litet byggdes nya
Fez, Fez al-Jadid. Här finns palats,
trädgårdar, moskéer, koranskolor och
souker. Vi ägnar hela dagen åt
hantverkare och sevärdheter i den
gamla och nya medinan.

Ville Nouvelle är den europeiska delen,
som byggdes av fransmännen med
breda avenyer, restauranger, kaféer
och affärer. Här myllrar det av folk på
kvällarna. Middag på hotellet.(F, L, M)

12/10 Måndag – Fez – Beni Mellal –
Marrakech ( 500 km)
Det är måndag och marknad i den
vackra bergsbyn Immouzer du Kandar.
Vi gör en paus där och fortsätter sedan
till Azrou, belägen på 1250 meters höjd.
Här finns ett berömt matt- och
vävkooperativ. I Beni Mellal äter vi lunch
. Så anländer vi till Marrakech, ”Söderns
Pärla”och tar in på Diwane Hotel
(www.diwanehotel.com) (F, L, M)
13/10 Tisdag – Marrakech
Inramad av Atlasbergens snöhöljda
bergstoppar, de rosafärgade gamla
stadsmurarna
och
de
tusenåriga
palmträden
framstår
Marrakech
fortfarande som staden i ”Tusen och en
Natt”.
Vi börjar dagen med ett besök i
sultanernas
trädgård
med
den
berömda Menaradammen. Efter att ha
passerat Koutoubia-moskén som är
stadens främsta symbol, stiger vi av
bussen vid den s.k. Mellahn, tidigare ett
judiskt kvarter berömt från Elias Canettis
bok ”Röster från Marrakech”.

I Bahia Palatset, byggt av två storvisirer
på sent 1800-tal, vandrar vi genom de

otaliga rummen med sina trämålningar
och stuckaturer och de många
utegårdarna med fontäner och mosaik
samt en trädgård med palmer,
cypresser och murgröna. Inte konstigt
att marskalk Lyautey valde att bosätta
den
franska
sig
här
under
protektoratstiden.
Efter några minuters promenad genom
vindlande gränder kommer vi till en
typisk Riad från samma tid, som numera
drivs som ett nordiskt kulturcentrum,
Academia Arabesca, av svenskan Gita
Sellman. Gita har mer än 40 års
erfarenhet av landet. Vi får gå husesyn
och bjuds på te medan vi får en
presentation
av
marockanska
klädtraditioner. Som avslutning på
besöket ger Gita en kort introduktion om
moderna konstens utveckling i Marocko
och den litteratur som finns i ämnet.
Från riadens högt belägna terrass kan vi
se ut över medinans många mystiska
tak och vid klart väder även de höga
Atlasbergen.
Lunchen äter vi i också i medinan innan
vi fortsätter in i de enorma soukerna som
myllrar av botaniserande kunder. Vi
besöker den gamla koranskolan som
anses
vara
Marrakech
vackraste
byggnad och återvänder till det
berömda torget Djem el Fna, där
trummorna kallar folkmassorna till den
dagliga
cirkusen
av
musiker,
sagoberättare, ormtjusare, spådamer,

akrobater och matförsäljare. Resten av
dagen står till fritt förfogande för egna
upptäckter. (F, L)
14/10 Onsdag - Marrakech – Essaouira
(170 km)
Innan vi lämnar Marrakech måste vi ta
en titt på den underbara lilla
trädgården Majorelle. Det är en
botanisk trädgård som skapades 1920
av den franska konstnären Jacues
Majorelle och restaurerades av
modedesignern Yves Saint Laurent.
Vid lunchtid anländer vi till den gamla
sjörövarstaden Essaouira (f.d. Mogador).

Här blåser passadvindar större delen av
året, vilket ger ett behagligt klimat och
bra läge för vindsurfare. Har vi tur får vi
se getter som klättrar i de märkliga
arganträden.
Trädet
har
många
användningsområden bl.a. i läkemedel,
skönhetsprodukter och som djurfoder.
Essaouira är känt för sitt speciella ljus
som drar till sig konstnärer från hela
världen och på 1970-talet var det ett
”mekka” för hippies. Då bodde här
celebriteter som Jimi Hendrix, Cat
Stevens och Leonard Cohen. På vår
stadsvandring finns det gott om tid att
uppleva atmosfären. Lunch äter vi på
Le Coguillage.
Inkvartering på något av de 4-sjärniga
hotellen i Essaouira, nära havet och
nära medinan. Kvällen är ledig för egna
upptäckter. (F, L)

15/10 Torsdag – Essaouira
Hela dagen är fri för egna strövtåg. Här
finns massor att upptäcka. Varför inte
besöka dansken Fredric Damgaard,
som bott i Eussaoira sedan 1988 och
som har ett eget konstgalleri i medinan.
Han har lyckats presentera många
begåvade konstnärer för en större
publik däribland Muhammad Tabal. I
hamnen kan man besöka fiskauktionen
och smaka på nygrillade sardiner. Här
finns också ett varv där båtar
fortfarande byggs i trä på traditionellt
vis. Runt Essaouira finns stora tujaskogar,
som blivit källan till Essaouiras välstånd.
Här finns många skickliga hantverkare
som specialiserat sig på möbler och
allehanda träföremål. (F)
16/10 Fredag – Essaouira – Safi – El
Jadida – Casablanca (385 km)
Vi lämnar Essouira och gör en paus i Safi,
känd för sin sardinindustri och ortens
keramik. På en strandrestaurang i
Oualidia äter vi lunch. Staden är
välkänd för sina ostronodlingar. I El
Jadida kan vi beundra den portugisiska

cisternen, en enorm vattenreservoar
som gjorde det möjligt att hålla ut under
långa belägringar. Väl i Casablanca tar
vi åter in på Hotel Iddou Anfa.
( F, L)

17/10 Lördag – Hemfärd
Flygtider från
Casablanca till Paris är 09.40 -14.40.
Paris – Stockholm 16.05 – 18.35
Paris – Köpenhamn 15.30 – 17.20

Pris: 14.650:- sek /person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 2.500:- sek
Avbeställningsskydd: 6% av resans pris med Europeiska
Priset inkluderar:
- Flyg med Air France enligt ovan.
- Del i dubbelrum på 4- stjärniga hotell enligt ovan.
- Frukost (F) alla dagar
- Sju luncher (L) 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10,
16/10
- Fem middagar (M) 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10
- Modern turistbuss under hela resan
- Svensktalande lokalguide
- Inträden till sevärdheter enligt ovan.
- Bagagehantering på hotellen.
- Lokala skatter och serviceavgifter.
Priset inkluderar inte:
- Drycker till måltider
- Dricks till guide och chaufför
Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB på telefon 0413 – 555 396 eller på
mail
kerstin@treK-travel.se så snart som möjligt eller senast 30/6 2009. Vi skickar faktura på
anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Slutbetalning senast 31/8 2009.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor d v s avbokning mer
än 65 dagar före avresa uttages en avgift på 800:- sek/person. Om avbokning sker
35 – 64 dagar före avresa blir kostnaden 50% av resans pris, 15 – 34 dagar före avresa
80% av resans pris samt mindre än 14 dagar före avresa 100% av resans pris.
Kontrollera ditt avbeställningsskydd!
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller
liknande i sin hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med
reseförsäkring alternativt en kompletterande reseförsäkring som för närvarande
kostar 505:- kr/person för 10 dagar i världen.
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som
ändring av växelkurs, flygskatter m.m och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Rosenlund Tel
0911-101 41 eller till Kerstin Lindström tel. 0413 – 555 396 Tre K Travel AB!

Tre K Travel AB
Klövervägen 7, 241 35 Eslöv Tel. 0413 – 555 396, Mobil 070-5917050
kerstin@treK-travel.se

www.treK-travel.se

