MARRAKESH direkte fra Oslo
26. NOV - 03. DES 2022
Tilslutning BERGEN, TRONDHEIM, STAVANGER

Marokko og Marrakech er 1001-natt med historiefortellere, slangetemmere,
klarsynte, akrobater, røkelse, lukter av krydret mat, lyder man ikke skjønner
hvor kommer fra, en mennesketetthet som første kvelden føles klaustrofobisk
og truende, men som blir trygg og inspirerende når kultursjokket har lagt seg.
Riad Slitine har kun 16 rom som varierer i størrelse fra 15–54 m², inkludert junior suiter med god plass til ekstra seng. Alle er varmt
og fargerikt dekorerte i en blanding av Berber og Marokkansk stil. Dette moderne og familiære hotellet kan godt kalles "Mille et
une Nuits" (1001-natt). Rommene er dekorert i flotte sterke farger, ofte også med stoff i taket, et annet rom har en baldakin-seng!
Et tredje er dekorert i ulike røde nyanser hvor sengeteppet er dekket med påsydde paljetter. Sengene er meget behagelige og
badene er utstyrt med en dusj eller badekar, ulike badeartikler som dusjkrem og sjampo. Riaden ble bygget i 1800-tallet og tilhørte
i begynnelsen adelen i Marrakech og består av fire ulike hus som er slått sammen til over 1,100 m². I begynnelsen restaurerte
eieren, bygningsingeniøren Ignace Beloqui, hele eiendommen til sin originale stil. I dag finner vi fem ulike gårds rom og en
innbydende takterrasse med hvite roser og palmer, appelsintrær og bananplanter. Det er denne atmosfæren som har gjort Riad
Slitine kjent også som kulisse for en rekke filmer i senere tid. En utrolig utsikt over hustakene i Marrakech og eget dampbad og
massage gjør at du som gjest virkelig kan nyte ferien og slappe av i disse omgivelsene.
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1 UKE – 7 NETTER: Lørdag 26. NOVEMBER – Lørdag 03. DESEMBER (Fra Oslo direkte)

FRA kr 8 900 per voksen som deler dobbeltrom (eller flersengsrom).

Vi er medlem av

Påmelding snarest mulig!
Enkeltroms tillegg fra kr 3 995.
Rabatt for 3- og 4 sengs rom (suiter) Se egen romoversikt for alle priser
Fra Bergen, Trondheim, Stavanger + UTREISE DIREKTE MED Norwegian – hjemreise ta kontakt!
Be om egen romoversikt for alle de ulike romprisene
I dobbeltrom med en ekstra seng (sofa) som res opp – kr 8 975 for tredje person på rommet for en uke

INKLUDERER:

¨ NORWEGIAN Oslo og direkte til Marrakech (tilslutning fra andre byer).
- Flyreisen med
- Transport til og fra flyplassen i Marrakech
- Bagasjehåndtering på hotellet
- Overnatting på Riad Slitine i den kategori som bestilt (vi kan ikke stå ansvarlig for mindre avvik
fra de fotos som hotellet har lagt ut på sin egen webside og klager på dette må rettes umiddelbart
ved innsjekking)
- Utvidet innhold i frokost alle dager
- Velkomstdrink
- Avskjedsmiddag med underholdning og drikke
- Lokale guider
- Reiseleder fra Travel and Learn under hele reisen
INKLUDERER IKKE:
- Flyskatt kr 505 som kan forandres inntil
betalingstidspunktet
- Tilslutning fra Bergen/Trondheim/Stavanger på utreisen
– men ulike løsninger på hjemreisen. Ta kontakt!
- Tips til hotellpersonalet, sjåfører og lokale guider
Depositum kr 3500 ved påmelding. kr 55 i ekspedisjonsgebyr tilkommer hver faktura (ikke for medlemmer).

.

Send din påmelding til Travel & Learn: post @ travelandlearn.no Telefon: 47 89 60 60

22.03.22 kgs

Dag 1. Lørdag 26. November Oslo - Marrakech Ankomst og velkomstmiddag
Fra Oslo direkte med Norwegian til Marrakech kl 12.00. Fra Bergen kl 08.30,
Stavanger 09.20 og Trondheim 09.40. Ank Marrakech 16:50.
Fra flyplassen tar vi en kort orienteringstur i Marrakech på vei til vår Riad hvor vi byr
på en velkomstdrink og informerer om de neste dagene. Denne kvelden har vi en frivillig
utflukt med hestedrosjer i Medinaen og velkomstmiddag på Dar Moha (€128 som må
bestilles på forhånd). Min 10 delt. Buss tilbake og kvelden er ellers fri på egen hånd.
Dag 2. Søndag 27. November Yves St Laurens bolig i Majorelle Gardens € 75
F
F
Denne dagen er satt av til opplevelsen av Marrakech hvor vi kan ta de flotte severdhetene i nærmere øyesyn. Frivillig utflukt med hestedrosjer til Majorelle Gardens og
Yves Saint Laurens gravsted € 75 inkl Berber museet. Etter Majorelle Gardens
har vi en spasertur med guide i Soukene og du kan så finne et hyggelig sted og innta
litt mat og drikke på egenhånd i nærheten av Djemma el Fna. Ettermiddagen er satt av
til hvile på vår Riad hvor du kan nyte sol og utsikt fra takterrassene eller kose deg
med massasje eller hammam. Om kvelden foreslår vi en felles middag på Cozy Bar.
Dag 3. Mandag 28. November
Utflukt til Essaouira € 148 inkl. lunsj m vin
F
F
Etter frokost i dag foreslår vi å bli med på en dagstur til byen Essaouira. Her vanket
Jimi Hendrix, Cat Stevens, Frank Zappa og Janis Joplin på 60-tallet, uten at byen av
den grunn har et spesielt rocka preg i dag. Nylig ble storfilmene Alexander og
Kingdom Of Heaven spilt inn i og rundt Essaouira, og for nordmenn er det jo et artig
poeng at Thorbjørn Egner brukte Essaouira som modell for Kardemomme by, etter et
besøk her i 1949. Og visst finner du både trange gater, kameler, bymurer, folk,
røvere og bønnetårnet til Tobias her. MÅ BESTILLES VED PÅMELDING. Min 6 delt.
Dag 4. Tirsdag 29. November
Fridag
F
Dagen er fri for å utforske soukene på egenhånd eller slappe av på Riaden om været
er fint. For deg som eventuelt har lyst foreslår vi et besøk på Saadian dynastiets
gravmonument. Sultan Ahmed al-Mansour lot disse 66 gravene bygge til seg og sin
kongelige familie på slutten av 15-tallet. Vi foreslår felles middag med magedans
på en av de hyggelige restaurantene i området.
Dag 5. Onsdag 30. November

Fridag

F

Vi foreslår besøk i palasset El Bahia som ligger i gåavstand fra vår Riad. Dette
palasset er et fantastisk eksempel på det beste av Marokkansk arkitektur. Vi
arrangerer en middag om kvelden for dem som har lyst å være med til Cozy Bar.
Dag 6. Torsdag 1. Desember
Utflukt til Atlasfjellene € 175
F
F
Dagen er satt av til å oppleve den mektige Atlas fjellkjeden. Dagens rute fører ut mot
Ourzazate ved samløpet av Draa og Dades daler. Ourzazate er en base for Squad og
motor sykling og kamel turer inn i Sahara. Dette er også hjemmet til Atlas Studios, et
av de største filmstudioene i verden som ble brukt til filmer som «Lawrence of
Arabia”, ”Mannen som ville bli konge”, «Kleopatra” og ”Gladiator”. Det frister å følge
Draa elva opp gjennom frodig palme lunder proppfulle med daddelpalmer, oliven og
mandel åkrer. Dades elven derimot passerer mellom fjellene i High Atlas i nord og
Jebel Saghro området i sør. Med berettigelse er denne ruten er kalt ”Dalen med
tusen Kasbahs”. På slutten av dalføret finner vi det flotte Todra juvene.
MÅ BESTILLES VED Påmelding. Lunsj inkl. Min 6 deltagere
Dag 7. Fredag 02. Desember

Fridag for shopping og hvile

F, M

Skulle du ennå ikke ha fått nok av severdigheter foreslår vi en tur til Ali ben Youssef
Madrasa og Mosque bygget på 1500-t av Saadian dynastiet og kunne ta imot 900
religions-studenter. Både moskeen og Madrasaen er fantastikk utsmykket og verdt et
besøk. Om kvelden skal vi ha en flott avskjedsmiddag med underholdning på vår
Riad (inkl. drikke, mat og underholdning)
Dag 8. Lørdag 03. Desember

Hjemreisedag

For Oslo er det avreise fra hotellet kl 15.30 etter lunsj og flyavgang kl 17.40 med
ankomst Gardermoen kl 22.40. (Reisende til Bergen, Trondheim og Stavanger må i
utgangpunktet ha en overnatting i Oslo på returen eller velge en alternativ hjemreise).
Det finnes alternativ til tilleggspris for Bergen og Stavanger via København på
lørdagen helt fram. For Trondheim via Amsterdam. (noe tillegg i pris)

F

