
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marokko er et muslimsk land, om 
enn noe mer "vestlig" enn mange 
andre muslimske land. Bare skuldre 
korte skjørt og shorts er ikke 
vanlig, men tolereres i turistom-
råder. Det anbefales å ikke ha 
synlige smykker og man bør 
passe ekstra godt på hvor man 
oppbevarer verdisaker, mobil-
telefon, lommebok og pass. 
Utenomekteskapelig seksuell 
omgang er straffbart, herunder 
også samboerskap. Homofil 
praksis er straffbart. Fransk er 
første fremmedspråk og snakkes 
av de fleste i de større byene. 
Berbersk snakkes i deler av 
Marokko. Engelsk er mindre 
utbredt, men beherskes noe i 
turistområdene.  

PRIS fra kr 16 900 
per pers i dobbelt rom 
 

Enkeltroms tillegg kr 5 740  
 
 

INKLUDERT: 
- Rutefly tur retur fra Oslo                                                          
- Transport til og fra flyplassen  
  i Marrakech 
- Bagasjebæring i Marrakech 
- Overnatting på Aladdin Riad 
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 – 
klager på dette må rettes 
umiddelbart ved innsjekking) 

- Utvidet frokost alle dager 
- Velkomstdrink  
- Avskjedsmiddag m drikke  
  og underholdning 
- Engelsk talende lokalguider 
- Reiseleder på hele reisen  
 

IKKE INKLUDERT 
- Tillegg fra Bergen/Trondheim  
   ca. kr 3 500 
   fra Stavanger ca. kr 4 450 
- Flyskatt som kan forandres  
  inntil betalingstidspunktet, for    
  tiden kr 1 604 fra Oslo (1.1.23) 
- Tips til hotellpersonalet,  
   sjåfører og lokale guider 
 

BET. / AVBESTILLING 
Ved påmelding påløper et depositum 
på kr  5000. Restbetaling ca 2-3 mnd 
før avreise. Avbestilling inntil 150-120 
dager før avreise krever et gebyr på kr 
2500. Fra 119-95 dgr før beholder vi 
depositumet.  94-75 dgr før reise be-
holdes 50 % av reisens totalpris. 74 dgr 
før beholdes 100% av totalprisen. Hvis 
man mangler nødvendige papirer for å 
fullføre  reisen har man ikke krav på 
noen refusjon. Be eventuelt om å få 
tilsendt våre ”standard reisevilkår og 
avbestillings regler i sin helhet” eller se 
disse på vår nettside. 
 

 

MARRAKESH 3. - 10. OKTOBER 
 

Fra kr 16 900 per person m Air France  

   Marokko og Marrakesh 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. 

 

MAROCCO har 32,7 mill. innbyggere, Marrakesh har ca 1,2 mill. Visum trengs ikke for 
skandinaviske borgere inntil 3 måneder. Valutaen 1 Dirham er ca. 1 NOK. Dirham er ikke 
konvertibel og kan ikke tas med ut av landet. VISA kort og MasterCard aksepteres i 
minibanker i de større byene, og på denne måten kan man enkelt få ut kontanter. Som 
betalingsmiddel kan visa-/kredittkort brukes på dyrere hoteller, restauranter, i eksklusive 
butikker og større supermarked i byene.  Strøm: 220 - 230 volt. Relativt god stabilitet i 
byene  Tidsforskjell: Marokko følger GMT. (Vinter 1 time etter Norge) 
 
 

VÅRT VALG AV HOTELL GJØR DENNE TUREN SVÆRT SPESIELL. 
Riad Aladdin åpnet I slutten av 2004. Den nye eieren hadde kjøpt 3 bygårder (riad) 
og slått dem sammen til en. Dette har blitt et helt spesielt overnattingssted bare 5 
minutters gange fra El Fna og midt i Medinaen. Fra tak terrassene har vi en utmerket 
utsikt til Koutoubia, Palasset Bédia, kongepalasset og Atlasfjellene - nesten magisk! 
Noen storker har også bygget bo på de omliggende takene og bor her året rundt. En 
liten forgård foran hvert av de 3 husene er stort sett bygget med ceder tre og sammen 
med de grønne plantene og den marokkanske utsmykningen er dette som små oaser 
som velkomner oss i det vi ankommer.  
En av forgårdene er vår restaurant som serverer oss enkle, men meget velsmakende 
lokale retter. I en annen forgård har vi svømmebasseng og en stor peis med en stor 
flatskjerm tv – og en bar sørger også for at stemningen er på topp. Det mest unike 
med denne Riaden er at alle rommene har et utrolig individuelt preg – og er noe ulik 
i både størrelse og utsmykking. Hotellet er enkelt og skryter ikke med stjerner – men 
er så spesielt at vi igjen ønsker å velge denne autentiske opplevelsen og vil fylle hele 
Riaden med våre venner. I Riaden kan vi også få en velgjørende massasje og hamam  
                                                                                                                                                                                                                                                     

Se alle ulike rom med ulike pris i egen brosjyre! Frist 1. JULI  

 
 

TILBAKE PÅ 

ALADDIN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PÅMELDING:på mail til: post @ travelandlearn.no   
Tel: eller 47 89 60 60    
 

Meld deg på før 1. JULI 2023 - ellers kan prisen gå opp!   

Rutefly fra Oslo kl 15.25, Bergen 14.40, Stavanger 12.00, Trondheim 08.15 via Paris 
og/eller Amsterdam til Marrakech ank. Kl 23.20. Det er anledning til matpause på fly-
plassene underveis. Vi tar buss fra flyplassen og sjekker inn på vår Riad Aladdin.   
  

 
Dag 2. Onsdag 4. Oktober   Majorelle Gardens € 95  Velkomstmiddag € 150    F               
 
Dagen er satt av til opplevelse av Marrakech hvor vi kan ta de flotte severdighetene 
i nærmere øyesyn. Frivillig utflukt med hestedrosjer til Majorelle Gardens/Saint 
Laurens gravsted € 95 (min 5). Etterpå gåtur med guide i soukene. Du kan finne 
et sted for lunsj i nærheten av Djemna 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 hamam. Denne kvelden har vi en frivillig utflukt med hestedrosjer og velkomst- 
middag på Dar Moha (11 retter m vin/vann/kaffe) (€ 150 som må kjøpes på 
forhånd, min 10). Tuk-tuk tilbake til hotellet! Alternativt frikveld på egen hånd.  
 
  

 

 

Dag 3. Torsdag 5. Oktober     EKSTRA: Utflukt til Essaouira € 160                    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 5 d 
 

Dag 6. Søndag 8. Oktober    EKSTRA: Utflukt til Atlasfjellene € 170               F 

Dagen er satt av til å oppleve den mektige Atlas fjellkjeden. Vår dags rute fører ut 
mot Ourzazate ved samløpet av Draa og Dades daler. Ourzazate er en base for 
quad 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. Inngang og guide, lunsj/drikke inkludert. Min 5 delt. 
 

Dag 8. Tirsdag 10. November        Hjemreise                                   F           

Vi sjekker ut fra våre rom. Oslo avreise etter frokost er kl 08.00 fra hotellet, flyavgang 
kl 10.40 via Paris til Oslo ankomst kl 23.15.  
Bergen/Trondheim/Stavanger avreise fra hotellet kl 04.00. Flyavgang 06.20 Ank 
Bergen kl 16.55, Trondheim 16.30 og Stavanger kl 22.25. 
Vi gjør oppmerksom på at alle flytider kan endres på kort varsel av flyselskapene.  

Dag 5. Fredag 6. Oktober      Fridag   Synagoge € 25  Mamounia hotel € 75      F           

Dagen er fri for å utforske soukene på egenhånd eller slappe av på Riaden. For deg 
som eventuelt har lyst foreslår vi et besøk på Saadian dynastiets gravmonument 
eller bli med reiseleder til den jødiske synagoge og gravplass.  Vi foreslår også en 
utflukt til det meget fasjonable hotellet Mamounia (Stordalens bryllup) med te i 
hagen € 75, heste-drosje 1 vei (min 5). Vi foreslår felles middag på Cozy Bar. 

 
Dag 5. Lørdag 7. Oktober       Fridag     Hamam og solterrasse                     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 foreslår et sted for middag om kvelden for dem som har lyst å være med. 
 

 

Dag 7. Mandag 9. Oktober – Fridag, shopping og hvile, avskjedsmiddag    F,M 

Vi foreslår vi en tur til Ali ben Youssef Medersa og Mosque bygget på 1500-t av 
Saadian dynastiet og kunne ta imot 900 religions studenter. En tur til «nybyen» 
Gueliz er også å anbefale. Om kvelden skal vi ha en hyggelig avskjedsmiddag med 
underholdning på vår Riad (inkl. drikke, mat og underholdning)  
 

Dag 1. Tirsdag 3. Oktober     Norge - Marrakesh                         Mat på rutefly      

mailto:post@travelandlearn.no
http://goafrica.about.com/od/moroccotopattractions/ig/Marjorelle-Gardens--Marrakech-/

