
 
 
 
 

   

Program: 
Det Norske Veritas’ Pensjonistforening 
 

 
Vårtur til Marokko - Marrakech – Essaouira  
8 dagers tur 2.-9. mars og 9.-16. mars  2019 (både Marrakech  og  Essaouira) 
Lørdag 2. mars og lørdag 9. mars  Oslo – Marrakech 12:00 – 15:50 
Lørdag 9. mars og lørdag 16. mars   Marrakech – Oslo 16:40-   22:40 
med option: 
5 dagers tur 2.- 6. mars og 9.-13. mars 2019 (kun Marrakech) 
Lørdag 2. mars og lørdag 9. mars   Oslo – Marrakech 12:00 – 15:50 
Onsdag 6. mars  og onsdag 13. mars Marrakech – Oslo 15.00 - 21.00  
 

 

 
Fra «research» besøk 
av Håkon J. Helge, 
Claudia Debrunner 
(FRAM), Omar (lokal 
guide) og Sam C. Aase 
i mai, 2018  til 
Marrakech & 
Essaouira. 
 Inntrykket var udelt 
positivt at dette egner 
seg for en tur for  Det 
norske Veritas’ 
Pensjonistforening. 
Her fra en tepause på 
RIAD Palais Sebban i  
Marrakech 
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Marokko – Marrakech – (Essaouira) 
 

 
. 

MAROKKO 
Bare 15 kilometer med vann skiller Marokko og Europa. 
Likevel er det to ulike verdener. I Marokko er basarene 
mer fargerike, den spansk-mauriske arkitekturen mer 
storslått og fjellene mer dramatiske enn selv det beste 
Europa kan prestere. 
 
Ettersom landet i sin tid var fransk protektorat, preges 
hverdagen både av orientalske og vestlige innslag – 
orientalsk mystikk med fransk touch gir en svært 
spesiell atmosfære. 
 
Det er lett å tenke at Afrika ligger fryktelig langt fra Norge, men en direkteflygning til Marrakech 
tar bare en halvtime lenger tid enn til nordmenns favorittsteder som Malaga eller Mallorca og en 
halvtime kortere enn til Kanariøyene. 
 

MARRAKECH 
Marrakech er ikke den største byen i Marokko, men utvilsomt den mest eksotiske og afrikanske, 
hvis man sammenligner med andre kjente marokkanske byer som Casablanca, Rabat, Agadir 
og Tangier. 
Har man ikke besøkt en arabiskinfluert storby før, vil man antagelig få et kraftig kultursjokk når 
man ankommer Marrakech. Byen er bråkete, illeluktende, støvfyllt og hektisk, og man vil 
ustoppelig få henvendelser fra selgere, tiggere og taxisjåfører. Men på Afrikas største og mest 
hektiske torg, Djemaa el-Fna, vil alle forventninger til en høyeksotisk reiseopplevelse bli oppfylt. 
 
Marrakech er en av verdens mest myteomspunne byer, med rosaskimrende bymurer, trange 
smug, verdens mest spennende basarområde og et torg som sannsynligvis har verdensrekord i 
kaos. Men Marrakech har også en moderne side med fine hotell, trendy butikker med mote og 
innredning og herlige lounger og restauranter som overrasker mange 
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ESSAOUIRA   
Små gallerier og gateutstillinger setter farge på den lille byen med sine hvite husvegger og blå 
vindusskodder. I 2001 ble Essaouiras gamleby, eller medinaen, med rette gater omgitt av en 
solid festningsmur - oppført på UNESCOs verdensarvsliste.  
Det var her Torbjørn Egners «Folk og røvere» ble skapt, blant tilreisende kunstnere og 
djellabakledde markedsmenn. Tidlig på 1970-tallet blomstret byen som det rene paradis for 
bohemer og hippier. Her har poeter, musikere, forfattere, kunstnere og skuespillere funnet roen 
til alle tider og nede ved havnen finner man alltid en som forsøker å fange lyset med penselen. 
På cafeene drikker man forfriskende og søt myntete i varmen.  
 
Etter 5 innholdsrike dager i hektiske Marrakech vil sikkert mange sette pris på noen roligere 
dager ved kysten. Avstanden mellom Marrakech og Essaouira er 190 km. 

 

FLYREISE 
8 dagers tur 2.-9. mars og 9.-16. mars  2019 (både Marrakech  og  Essaouira) 
Lørdag 2. mars og lørdag 9. mars  Oslo – Marrakech 12:00 – 15:50 
Lørda 9. mars  og lørdag 16. mars   Marrakech – Oslo 16:40-   22:40 
med option: 
5 dagers tur 2.- 6. mars og 9.-13. mars 2019 (kun Marrakech) 
Lørdag 2. mars og lørdag 9. mars   Oslo – Marrach 12:00 – 15:50 
Onsadg 6. mars  og onsdag 13. mars Marrakech – Oslo 15.00 - 21.00  
NB ! Begge turene med avreise 2. og 9. mars er nå identiske (samme program) 
 

LOKALE  GUIDER 
 
Marhaba – velkommen! 
 

Anne Marthe Barfot (2.-6. mars 2019) 

«Jeg har bodd i Marokko siden 1980 hvor jeg har jobbet som turguide, 
reisearrangør og konsulent de siste 34 årene. 
Jeg arbeider også med innredning og eksport av marokkansk håndtverk. 
Jeg har skrevet boken "Bismillah" som handler om det Marokkanske 
kjøkken, skikker og tradisjoner. Boken er utgitt på Cappelens  forlag og 
kom ut på Art Longva forlag høsten 2010. 
 
Jeg er levende interessert av mat, kunst, kultur og historie.» 

 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ5aO25_zNAhUF7hoKHYcTAIAQjRwIBw&url=http://www.viktorsfarmor.dk/Default.aspx?id=186&leaderId=163&psig=AFQjCNFYilqBnpisK0eQVoSmzmlEOS7-cg&ust=1468924227061466
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Omar Nid Lasri ( Essaouria 6- 9. mars & Marrakech 9.-13.mars 2019) 

Svært erfaren og kunnskapsrik guide som snakker utmerket engelsk. Han 
har samarbeidet med Anne Marthe i mange år oh har derfor solid å erfaring 
med å guide norske grupper.  
 
«En fornøyelse å ha ham som guide»  

 
 
 

 
HOTELL / RIAD 
Et riad er et tradisjonelt marokkansk hus eller palass med en indre hage eller gårdsplass. Ordet 
riad kommer fra den arabiske betegnelsen for hage, «ryad». Bygningene ble fokusert innover, 
for familiens privatliv og beskyttelse mot vær og vind. Inngangen til disse husene er en stor 
overgang som oppfordrer til refleksjon fordi alle rommene åpner mot den sentrale 
atriumsplassen. I den sentrale hagen av tradisjonelle riader er det ofte fire appelsin- eller 
sitrontrær og muligens en fontene. 
 

Riad Palais Sebban Marrakech  
www.riad-palais-sebban.com 
Denne stilfulle «deluxe» riaden fra 1800-tallet ligger en 5-minutters spasertur fra Djemaa El Fna 
og Koutoubia-moskeen, og kombinerer marokkansk og andalusisk arkitektur. Gjestene har 
tilgang til et basseng og en takterrasse med panoramautsikt over byen. 
Rommene er elegant innredet, og har klimaanlegg, sittehjørne og minibar. Privat bad med 
fargerike fliser, badekåpe og gratis badeprodukter. Gratis Wi-Fi. (ingen heis)  
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Hotel Atlas Essouira & SPA****(*) 
http://www.hotelatlasessaouira.com 

Hotellet ligger kort vei fra stranden i Essaouira. Hotellet har 2 svømmebassenger, fitnessrom og 
egen spp avdeling med hammam. Alle rom har aircondition og minibar.  Restaurant med 
tradisjonell marrokansk kjøkken og variert frokostbuffe. Flotte fellesarealer. Gangavstand til 
gamlebyen ca. 20 min. Drosjer koster lite og står rett utenfor hotellet.  
 

PROGRAMFORSLAG  
DAG 1 - Ankomstdag – Marrakech 

 15:50 Ankomst i Marrakech 

 Transfer fra flyplassen til Riad Palais Sebban – Panorama citysightseeing med bussen  

 Velkomst med marokkansk myntete og småkaker 

 19.30 Avreise med hestedrosjer til velkomstmiddagen  
www.daressalam.com 

http://www.hotelatlasessaouira.com/
http://www.daressalam.com/
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DAG 2 – Marrakech 
 Frokost på riaden  

 08:30 Omvisning i Marrakech, begynner med Koutoubia, deretter videre til Bahia 
palasset og det jødiske markedet.  

 Lunsj i Medina på Restaurant Merstan.  

 Etter lunsj omvisning i souken hvor vi besøker forskjellige håndverkere og 
kryddermarkeder.  

 Fritid til å oppdage souken på egenhånd. Middag på restaurant Riad Kniza  
www.riadkniza.com - Et at av de beste restaurantene i Marrakech. 
 

Koutoubia-moskéen 

Midtpunktet i Marrakech kan ikke-muslimer bare besøke fra utsiden. Den over 800 år gamle 
Koutoubia-moskéen er byens høyeste bygning med sin 71 meter høye minaret. Dette tårnet er 
slående lik La Giralda i Sevilla, og har samme byggherrer. Moskéen innkaller til bønn fem 
ganger daglig, enten gjennom høyttalerne, eller ved et flagg, slik at også døve får dette med 
seg. Det er fortsatt ikke lov til å lage et høyere bygg i Marrakech. Koutoubia-moskéen kan 
dermed sees fra nesten hele byen, og er et veldig godt orienteringspunkt. 

Bahia palasset 
www.palais-bahia.comDette storslagne palasset ble bygget på slutten av 1800-tallet for 
sultanens Grand Vizier (tilsvarende førsteminister) Abou Ahmed, og er et sirlig utsmykket 
kompleks bygget i tre separate stilarter; marokkansk, jødisk og arabisk. Slik skulle alle hans 
politiske gjester føle seg velkomne og ivaretatt. Alt er i naturfarger og marmor. Fra utsiden ser 
ikke murene ut til å skjule noe spesielt, men innenfor er det fontener, skyggefulle appelsinlunder, 
borggårder, og egne separate boligarealer for Grand Vizierens fire koner og 24 konkubiner. 
Bahia-palasset ligger i den jødiske bydelen Mellah i sørøstlige Medina. 

 

http://www.riadkniza.com/
http://www.palais-bahia.com/
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Souk, basar eller medina 
Marrakech’ historiske sentrum, her kalt souken, har flere navn. Uansett hvilket navn man bruker 
er det ingen tvil: dette er Marokkos største, og en flott opplevelse som vil pirre sansene. Her 
finnes det etter sigende mer enn 7000 butikker, boder, verksteder, spisesteder, cafeer og andre 
små etablissement, midt i et utrolig nettverk av trange gater og smug. Tidligere var souken delt 
opp etter yrker, for eksempel sko- og lær, porselen og stein, smeder, smykker og så videre. I 
dag er de forskjellige yrkene blandet sammen i et stort og forvirrende vakkert virvarr. Lokal-
befolkning og turister vandrer side om side med syklende marokkanere, folk på små mopeder og 
gamle kjerrer trukket av esler. Dufter, lyder, farger og inntrykk går opp i en høyere - og utrolig 
fascinerende - enhet, og man kan komme til å føle at klokken er skrudd en mannsalder tilbake. 

DAG 3 – Utflukt til Atlas fjellet 
 Etter frokost på hotellet er det avreise til Atlasfjellene. 

 Vi besker først et tradisjonelt marked før reisen går videre inn i fjellområdet til Ouirgane. 
Lunsj hos Olivieres De Madrigha. 

 Vi legger til rette for vandringer / spaserturer gjennom tradisjonelle berberlandsbyer 
(korte og noen lengre turer). De som ikke ønsker å gå tur kan nyte den vakre naturen rett 
ved restauranten.  

 På kvelden besøker vi den kjente plassen Djemma El Fna. 

 felles middag i på Kozy Bar. 
 

Djemaa el-Fna  
På det enorme torget Djemaa el-Fna, De Dødes Plass, som ligger midt i Medina, får du følelsen 
av å spasere rett inn i tusen og en natt. Dette er det største, travleste og mest eksotiske torget i 
hele Afrika, og syder konstant av liv. Her vrimler det med slangetemmere, akrobater, turister, 
fresende grillplater, musikere, håndtydere, gatetannleger og hennatatovører. Dette torget har i 
århundrer vært åsted for slavemarkeder, halshogginger og handel. Vi anbefaler å besøke torget 
på kvelden. 
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DAG 4 – Marrakech  
 Frokost 

 Besøk til den berømte hagen og museet Majorelle.  

 Felles lunsj på restaurant la Paix. 

 Fritid i Marrakech etter lunsj. Guiden og reiselederen  står til disposisjon for besøk i 
souken  

 Felles avskjedsmiddag på Jardins de la Medina – www.lesjardinsdelamedina.com 

 
Majorelle and Museum Gardens 
www.jardinmajorelle.com/ang/ 
Dette herlige Museet ligger i en frodig hage og det er lett å se hvordan museet er skapt som en 
hyllest til farger og lys. Museet er oppkalt etter den franske Art Deco-maleren Jacques Majorelle, 
og var tidligere eid av den franske motedesigneren Yves Saint Laurent. Både hagen og museet 
er en passende dedikasjon til denne banebrytende og inspirerende kunstneren. Siden har den 
blitt renovert som Det islamske kunstmuseet i Marrakech. 
Det er som å vandre gjennom en impresjonistisk kunstinstallasjon. Utvalget av planter fra over 
fem kontinenter er definitivt et friskt pust midt i byens larm. 

 
 
DAG 5 – Siste dag i Marrakech – hjemreise eller transfer til Essaouira 

 Etter frokost besøk til Riad Monceau for matlagingskurs / demonstrasjon og  lunsj.  

 Transfer til flyplassen og hjemreise. 

   

 Eller transfer med egen buss til Essaouira ved kysten 

 Felles middag og overnatting på hotellet des Iles i Esssaouira.  
 

 

http://www.lesjardinsdelamedina.com/
http://www.jardinmajorelle.com/ang/
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Marokansk mat / demonstrasjon matlaging 
Marokko er en smeltedigel av forskjellige folkeslag som har vært innom landet på et eller annet 
tidspunkt i historien og de har alle satt sine spor i språket, kulturen og 
mattradisjonene. Marokkansk mat består altså av elementer fra ulike folk og land: Berberene 
bidro med couscous og tagine, araberene med krydder og tørket frukt og jødene med 
preserverte sitroner. Spanjolene tok med seg pastilla og olivenolje, teen kom med britene og 
franskmennene introduserte vin, kaffe og diverse bakverk. Totalsummen blir som det som 
selveste Paul Bocuse har omtalt som et av verdens tre viktigste kjøkken (de andre to er det 
franske og det asiatiske). 
Lunsjen består av tilsvarende retter som dem vi har sett tilberedelsen av ! 
 
Vi får demonstrert hvordan man lager ekte marokkansk tagine og lærer om bruk av urter og 
krydder. 

 
 

DAG 6 –Essaouira  
 Etter frokost omvisning av Essaouira, blant annet av fiskemarkedet og Medina.  

 Lunsj på egenhånd – eller om ønskelig sammen med guiden.  

 ettermiddagen står til fri disposisjon. Hvorfor ikke benytte anledningen til et deilig 
marokkansk hammam med skrubb og massasje, stell av hender eller føtter  

 Felles middag på restauranten Le Chalet i Essaouira. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Paul_Bocuse
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Marokansk Hammam 
Nyt litt hvile og avslapning med et besøk i et marokkansk spa. Marokkansk hammam skiller seg 
noe fra tyrkiske bad. I de mest eksklusive får du et eget rom for deg selv. Man legger seg ned på 
den varme steinen og la porene åpne seg. Så blir man vasket og skrubbet, før man blir pakket 
inn i leire. Dette kombineres gjerne med en massasje. Ut kommer et nytt menneske!  
 
Tradisjonelt besøkermarokkanere sitt lokale hammam ikke bare som et sted for rensing og 
rekreasjon, men som et sosialt møtested. 

 

DAG 7 – Utflukt til Fromagerie og Argan kooperative 

 Etter frokost besøker vi et fromagerie for lære om den lokale osteproduksjonen, etterfulgt 
av lunsj. 

 Etter lunsjen får vi også en omvisning på Marjana Argan Kooperative: Her ser vi hvordan 
den kjente Argan oljen produseres. 

 Felles middag i Essaouira hos «chez Sam» med nydlelige retter fra havet.  
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Argan olje 
Arganolje utvinnes fra argan-nøtten som vokser på argantre i Marokko  Den er så næringsrik at 
geiter klatrer i trær for å spise den.. Oljen blir ofte omtalt som The Golden Oil (Gulloljen) eller 
Liquid Gold (Flytende Gull)..Arganolje blir brukt både i matlaging, hårpleie og hudpleie. Det er en 
allsidig, luksuriøs olje som kan brukes til det meste. 

 
DAG 8 - Essaouira – Transfer til Marrakech- Hjemreise 
Etter frokost transfer til Marrakech flyplass og hjemreise.  
 

PRISER 

 
Inkludert i prisen: 

- Direkte flyreise med Norwegian t/r 
- 4 Overnattinger inkl. frokost Deluxe Riad i Marrakech  
- 4 lunsjer iinkl. vann og kaffe + 1 glass vin eller øl (unntatt 1 lunsj, hvor det ikke serveres 

alkohol)  
- 4 middager (utenfor hotellet) i Marrakech , inkl. vann og 1 glass vin 
- Utflukter iht programmet 
- Lokal skandinavisktalende eller engelsktalende reiseleder/guide under hele oppholdet 
- Reiseleder fra FRAM Arrangement 
- Drikkepenger   
- Reisedokumentasjon 

 
Tillegg Essaouira 

- 3 overnattinger inkl. frokost på luksus hotell Atlas  i Essaouira 
- 1 lunsj i Essaouira (fromagerie) inkl. vann, kaffe + 1 glass vin 
- 2 middager utenfor hotellet i Essouira inkl. vann + 1 glass vin 
- 1 middag på hotellet i Essaouira inkl. vann + 1 glass vin  

 
Ikke inkludert: 

- Reiseforsikring / avbestillingsforsikring 
 
  
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMk8n5pe7QAhUcd1AKHScNC-YQjRwIBw&url=http://www.ebay.ca/cln/dragana247/posudje-tanjiri-za-kafu-servis/181693529014&bvm=bv.141320020,d.ZWM&psig=AFQjCNFGbNyg9leDg2poV9e9UZIRojERVQ&ust=1481619769436453
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- FRAM Arrangement AS 
- Postboks 34 Majorstuen, N – 0330 Oslo / Besøksadresse: Øvre Slottsgate 17 

- Epost post@fram.as tel +47 22 44 31 41 www.fram. 

mailto:post@fram.as

