
 
 
 
 

   

 
Programskisse: for utsendelse til 
medlemmene 

 

Det norske Veritas’ Pensjonistforening 
Vårtur til Marokko 2019    Marrakech & Essaouira 

 
NB ! Dette er å anse som et forslag og datoer, priser og severdigheter kan bli 
forandret.  
 

 
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 
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Marrakech og Essaouira  
 

 

Preliminært FORSLAG TIL PROGRAM: 

Lørdag – onsdag – 5 dager / 4 netter i Marrakech 
 

I tillegg valgfritt onsdag- lørdag – 3 dager / 3 netter i Essaouira  
 
Flyforbindelser med Norwegian 
  
 

 
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. 
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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, støvfyllt og hektisk, og man vil ustoppelig få henvendelser fra 
selgere 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 myteomspunnede 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. 

 

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.  
Her var det Torbjørn Egners «Folk og røvere i Kardemomme by» ble skapt, og bildet nedenfor viser trolig modellen for 
«Tobias tårn». 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. (valgfritt alternativ) Avstanden mellom Marrakech og Essaouira er 190 km. 
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DAG 1 - Ankomstdag – Marrakech 
Transfer fra flyplassen til hotellet – Panorama citysightseeing med bussen  

Velkomst med marokkansk mynte te og småkaker 
19.30 Avreise med hestedrosjer til velkomstmiddagen  
www.daressalam.com 
 
 
 
 
 
DAG 2 – Marrakech 
Omvisning i Marrakech  
(Noen forslag: Koutouba,  Bahia palasset og det jødiske markedet 
Spasertur i Medina  (gamlebyen) 
 

 
 
Tid til shopping i Medina-   
Middag på restaurant:  Riad Kniza  www.riadkniza.com - Et at av de beste restaurantene i Marrakech. 
  

http://www.daressalam.com/
http://www.riadkniza.com/
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DAG 3 – Utflukt til Atlas fjellet 
Etter frokost på hotellet er det avreise til Atlasfjellene og underveis besøker vi tradisjonelle markeder, 
fossefall og tradisjonelle Berberlandsbyer i Oukaimeden dalen.  

På kvelden besøker vi den kjente plassen Djemma El Fna med magedansere, slange akrobater og 
trillekunstnere. Middag på restaurant  Kortibar 
 
DAG 4  – Utflukt utenfor byen - Toubkal National park eller Anima hagen  
Frokost 
Museumsbesøk, Yves St. Laurent Museet og berbermuseet – og/eller besøk i Anima hagen som ligger ca. 
½ time utenfor byen. /www.anima-garden.com/experience.html  
På ettermiddagen fritid i Marrakech. 
 

 
 
Middag på  :  Jardins de la Medina – www.lesjardinsdelamedina.com 
 
DAG 5 – Marrakech – hjemreise eller transfer til Essaouira  
Marokkansk matkurs etterfulgt av lunsj  (samme retter som demonstrert på matkurset) 
Transfer til flyplassen og hjemreise – eller transfer til Essaouira. 
Anledning til å besøke kunstgallerier og sølvkunstnere i gamlebyen i Essaouira.  
 
Overnatting og middag på Riad Almadina eller lignende (med Gnaoua konsert første kvelden) 
Denne musikken er en rik marokkansk blanding av gamle afrikanske islamske åndelige religiøse sanger 
og rytmer.  Det kombinerer ritual poesi med tradisjonell musikk og dans. 
Eksempel: https://www.youtube.com/watch?v=j05gyLR7BTw 
 
 
 
DAG 6 – Essaouira 
Frokost 
Omvisning i Essaouira på formiddagen, fiskemarkedet og Medina  
Anledning til å besøke kunstgallerier og sølvkunstnere i gamlebyen i Essaouira.  
Ettermiddagen på egenhånd 

http://www.anima-garden.com/experience.html
http://www.lesjardinsdelamedina.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j05gyLR7BTw
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Overnatting Riad Almadina 
 
DAG 7– Essaouira – utflukt til «Fromagerie» og Aragan kooperative  
Frokost 
Vi besøker en «Fromagerie» (en gård med osteproduksjon) hvor vi også spiser lunsj. 
 

 
 
Etter lunsjen får vi også en omvisning på  Marjana Argan Kooperative: http://coopmarjana.com/en/ 
Her ser vi hvordan den kjente Argan oljen produseres.  
Overnatting på Riad Almadina. 
 
DAG 8– Essaouira – Transfer til Marrakech- Hjemreise 
Etter frokost transfer til Marrakech flyplass og hjemreise.  
 

Severdigheter / aktiviteter i Marrakech 
 
Souk, basar eller medina 
Marrakech’ historiske sentrum, her kalt souken, har flere navn. Uansett hvilket navn man bruker en 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 virvar. 
Lokalbefolkning 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. 

Angivelig er handelsområdet så stort og uoverskuelig at selv lokale guider kan gå seg vill. Apropos guider: 
Vi skal selvfølgelig sørge for at vi har nok guider for gruppen slik at alle føler seg trygg og at ingen 
kommer seg bort!  

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. 
 
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 

http://coopmarjana.com/en/
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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 greit orienteringspunkt. 
 
Bin Yousuf Madrassa 
En madrassa er en arabisk skole, og Bin Yousuf Madrassa ligger like nord for soukene i Marrakechs 
medina. Dette var en høyskole bygget av Saadian-sultanen el-Ghalib på 1560-tallet, og den største i sitt 
slag i hele Marokko. Bygningene er sentrert rundt en vakker indre gård utsmykket med sedertre og 
marmor, og har etter islamsk skikk ingen bilder av levende vesener, kun inskripsjoner og mønstre. Skolen 
ble stengt i 1960, og er nå kun for besøkende. 
 
Majorelle and Museum  Gardens 
http://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. 
 
Maison de la photographie 
http://maisondelaphotographie.ma/ 
Fotografi museet har en samling på over 4500 gamle fotografier fra perioden 1870-1950. Her får du 
oppdage opprinnelsen til fotografering i Marokko, med verker fra de tidligste fotografene som jobbet der. 
Samlingen i fotomuset representerer ulike historiske og kulturelle aspekter siden av Marokko. Her finner 
du portretter og bilder av Berber kultur og stammer, som ble for første gang fanget på film av Daniel 
Chicault i Marokko i 1957.  
 
Marrakech Museum  
Marrakech museet i Marokko huser en flott samling av jødiske, berber og muslimske gjenstander, men 
mange vil påstå at dette ikke er hovedattraksjonen. Den sanne attraksjonen er Dar M'Nebhi Pallasset der 
museet ligger. Denne fabelaktige bygningen dateres tilbake til det 19.århundre og den er ofte referert til 
som ”juvelen av Marrakech”. Med sine nydelige dekorerte vinduer, bueganger og søyler, er det ikke 
vanskelig å forstå hvorfor dette pallasset er et kunstverk i seg selv. 
 
Bahia palasset 
www.palais-bahia.com 
Dette 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. 
 
Dar Si Said Museum 
Dar Si Said Museet ligger i et overdådig palass som er en fryd å utforske og den vakre historiske 
arkitekturen er en attraksjon i seg selv. Her finner du vakkert dekorerte våpen, marokkansk håndverk, 
samt nydelige klær og tekstiler. Du kan også la deg trollbinde av samlingen av tradisjonelle Berber 
smykker og av de imponerende Hispano-mauriske dekorasjonene.  
 
Kameltur i palmelunden (ikke lagt inn i programmet) 
Palmelunden ligger på nordsiden av den røde by, og dette er et flott område som er hjem til 180.000 
palmer som vannes med et raffinert underjordisk nettverk av rør. Se fram til en herlig kameltur på 
halvannen time i det du utforsker denne fantastiske delen av byen.  

http://jardinmajorelle.com/ang/
http://maisondelaphotographie.ma/
http://www.palais-bahia.com/
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Å ri på kamel er ikke vanskelig og en morsom opplevelse. Passer 
muligens ikke for alle – men kanskje som et valgfritt tillegg? 
 
Marokkansk Spa Opplevelse 
Tilbring en ettermiddag i en hammman (tyrkisk bad), hvor du blir badet i varme mens du slapper av i et 
tradisjonelt Caldarium damprom, etterfulgt av en full kroppspeeling med en kese (tradisjonell skrubb). 
Etter forespørsel kan du også bestille en dypt rensende vask med olivenolje eller blomsterekstrakter. 
Dette kan også organiseres i Essaouira.  
 

HOTELLER 
RIAD er et tradisjonelt marrokansk hotel hvor inngangen er gjennom en portal inn i en «courtyard hvor rommene er fordelt 

rundt et atrium. 

WELCOME TO THE RIAD PALAIS SEBBAN 

Your stay in Marrakech in one of the most luxurious Riad in 

Marrakech 

The Palais Sebban welcomes you all year at the heart of the medina, at 5 minutes of the 

famous place Jeema El Fna and of The Koutoubia. Everything was thought for your comfort 

and your well-being, we propose you excursions and activities on the spot, hammam and 

swimming pool. Our staff will make every efforts to make of your stay an unforgettable 

moment. 
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Opera Plaza Hotel, Marrakech 
www.operaplazahotel.com 
 
Dette elegante hotellet ligger foran Marrakech jernbanestasjon og byens kongelige teater. har Tilgang til 
utendørsbasseng, 3 restauranter, nattklubb samt gratis Wi-Fi overalt. Torget Djemaa El Fna og medinaen 
ligger 3 km unna. 
De moderne rommene på Opera Plaza har klimaanlegg, flatskjerm-TV, sittehjørne og eget bad med 
hårføner og gratis badeprodukter ved ankomsten. 
Hotellets restauranter serverer internasjonale, marokkanske og italienske retter i elegante omgivelser.  
Hotellrom: 115  

 

 
 
  
Riad Almadina, Essaouira www.riadalmadina.com En 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 i den sentrale 
atriumsplass. I den sentrale hagen av tradisjonelle riader er det ofte fire appelsin- eller sitrontrær og 
muligens en fontene. Riad Almadina ligger i sentrum av Essaouira, 200 meter fra stranden. Det har en 
sentral gårdsplass med peis og tyrkisk bad med massasjetjenester. 

http://www.operaplazahotel.com/
http://www.riadalmadina.com/
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Restauranten på Riad Al Medina serverer tradisjonelle marokkanske og 
internasjonale retter. Overnattingsstedet har beholdt sin praktfulle og originale sjarm og eleganse, og 
ligger kort vei fra sentrum av den historiske markedsplassen.  
Hotellrom: 54  

 

LOKAL GUIDE 
Marhaba – velkommen! 
 

Anne Marthe Barfot 
«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.» 
 
Vi har hatt flere møter med Anne Marthe for å diskutere detaljene til et vellykket program tilpasset våre 

ønsker og behov. 

 
Inkludert i prisen: 

- Flyreise (direktefly) med Norwegian t/r 
- Overnattinger inkl. frokost på hotell  
- Alle  lunsjer og  middager inkl. drikke (vin/mineralvann og kaffe) 
- Lokal  reiseleder(e) under hele oppholdet 
- Uflukter iht program 
- Reiseleder fra FRAM Arrangement 
- Reisedokumentasjon 

 
Ikke inkludert: 

- Reiseforsikring / avbestillingsforsikring 
- Tips 

 
 
DNVP   OVERSIKT NB! PRELIMINÆRE DATOER      MARRAKECH / Essaouira   2019  (SCA) 

Avreise Marrakech 
RIAD 
(typisk 
marokkansk 
hotel) 

Essaouira 
RIAD 
(typisk 
marokkansk 
hotel) 

Temperatur 
natt/dag 

Pris 
Estimat 
D-dobbeltrom 
E- enkeltromstillegg 

Anne 
Marthe 
lokal guide 

Claudia 
FRAM 

Preferanse  

Lø 2. mars –  
On 6. mars 
direkte fly 

RIAD  9/23 D 13.800 
E 2000 

X X 1  

Lø 9. mars –  
On 13. mars 
direkte fly 

RIAD  9/23 D 13.800 
E 2000 

X X 2 
(arrangeres 
kun hvis det 
er  fullt på 1) 

 

Lø 27.april-  
Lø 4. mai 
direkte fly 

Hotel RIAD 12/27 D 16.800 
E 3000 

X X 2 
(arrangeres 
kun hvis det 
er  fullt på 1)  

 

Lø 4. mai-  
Lø 11. mai   
direkte fly 

Hotel RIAD 12/27 D 16.800 
E 3000 

X X 1  
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