
Vårens tur 2019 til Marokko  -  Marrakech og Essaouira 

Årets vårtur ble en virkelig vårtur, da vi drog av gåre allerede i mars, i motsetning til mai / 

juni som vi vanligvis gjør.  Vi reiste i to puljer, tur 1 (32 deltagere) fra 2. – 9. og tur 2 (33 

deltagere) fra 9. – 16. 

Dag 1 – Avreise / Velkomstmiddag 

Pensjonistene måtte tidlig opp denne dagen for å rekke flyavgang kl. 12. På Gardermoen ble 

de møtt av reiselederne fra reisebyrået FRAM, Claudia Debrunner med assistanse av Jørn, tur 

1, og Britt Lærdal-Øyo med assistanse av Christian, tur 2. Flyturen tok 5 timer. På flyplassen 

ble vi møtt av våre guider, Anne Marthe Barfot og Omar Nid Lasri for tur 1 og Omar Nid 

Lasri for tur 2. Busstransport så nært medinaen i Marrakech en kan komme. Vi vandret i 

flokk og følge over den store plassen Djemaa-el-Fna (De dødes plass), Afrikas største, 

travleste og mest eksotiske torg, inn i ei trang og travel gate (smug), hvor vi etter hvert fant 

fram til restauranten Dar Essalam ned ei trapp i en gammel riad. Nesten ikke til å tru at vi var 

fulltallige da vi kom fram.  

 

 

Her var det duket til 

velkomstmiddag i et flott 

lokale.  I tillegg til flere 

tradisjonelle marokkanske 

retter ble vi servert 

underholdning i form av 

magedans og musikk.  

Representanter for gjestene, 

ikke minst fra DNV-

pensjonistene, måtte fram på 

gulvet og bidra. Den ferme (tur 

2) kvinnen med et stort fat med 

stearinlys på hodet imponerte 

mest. Vi var flere som lurte på 

hvordan det vi fikk se, kunne 

stemme med det vi i vår skole- 

og studietid har lært om 

fysikkens lover.  På tur 1 gikk 

man til det skritt å 

eksperimentere litt selv.   

Noen syntes det ble vel mye av 

den for oss monotone 

musikken. 

 



 

 

Magedanserinne som utfordrer fysikkens 
lover, tur 2 . 

På tur 1 fikk Rune anledning til selv å teste ut 

fysikkens lover. 

 

For å komme til hotellet måtte vi vandre til den andre enden av smuget, hvor bussen ventet og 

skysset oss til Riad Palais Sabban. Igjen måtte vi vandre inn i trange og slett ikke tiltalende 

smug, før vi kom inn i resepsjonen i en av patioene i en imponerende bygning, en gammel og 

ærverdig riad. Ikke to rom var like, og til mange av rommene måtte man gjennom labyrinter 

av trapper og korridorer for å finne fram. Dette hotellet er en attraksjon i seg selv! Det sier 

seg selv at det ble brukt litt tid på å gå på besøk til hverandre for å studere og beundre 

rommene. 

  

Resepsjonen sett ovenfra og nedenfra. 

 



 

 

Døra til rommet "Berber" har mange detaljer. Marit er god fornøyd med både rommet og senga. 

 

 

Tove liker det marokkanske dusjkabinettet. 

 

Dag 2 – Marrakech 

Tidlig frokost. Vi besøker Koutoubia-moskéen, men bare fra utsida  -  ikke-muslimer får ikke 

komme inn i denne 800 år gamle moskéen, som er byens høyeste hus og fin å orientere seg 

etter. Spasertur gjennom det jødiske markedet og omvisning på Dar si Said museet / palasset.  



 
 

Koutoubia fungerer som fyrtårn. Vår lokale guide, Omar, forteller om Dar si 
Said. 

 

 

 

Så steg vi ombord i 

hestedrosjer – 4 personer i 

hver vogn – og drog av 

gårde til et passende sted å 

gå inn i soukens mange 

smug.   

Staslig transport!  

 



Omar ledet oss trygt gjennom krinker og kroker. Vandringen ble avsluttet med et besøk i 

«Herbal Paradise». Her fikk vi demonstrert en mengde urter, de fleste md helbredende 

virkning  -  det finnes knapt den sykdom som ikke kan kureres av minst én av de mange 

urtene.  Og selvsagt hadde de urter med foryngende virkning, men ingen mot skallethet.  Våre 

medlemmer handlet villig etterpå  -  noen kom ut i alle fall 10 år yngre.. 

 

 

 

Flott presentasjon av krydder, eller er det 
kanskje fargestoffer?  Sannelig ikke godt å si. 

På veg gjennom smijerns-smuget. 

 

 

Vandringen gjennom souken ble avsluttet 
med et besøk på "Herbal Paradise", hvor 
DNVP-vert Håkon (tur 2) fikk prøve 
massasje med paradisiske oljer på en stiv 
nakke.  Men hjelp til forbedring av 
hårveksten ble han ikke tilbudt. 

Christian fra FRAM venter spent på tur. 

 

 



 

Middag på dag 2 inntas på restaurant Riad Kniza. 

Dag 3 – Utflukt til Atlasfjellene. 

På veg til fjellene stopper vi i den landsbyen hvor det er marked på mandager, d.v.s. vi besøker 
mandagsmarkedet. 

  

Omar plukker ut appelsiner som vi får styrke oss med på 
bussen. Veldig søte og gode. 

Rikt utvalg av frukt og krydder og. 

 

Vi er ikke sikre på om denne mannen har vært 
på markedet og handla, eller om han skal dit 
for å selge.  Men det vi i alle fall skjønte, var at 
dersom han bærer lammet, følger mora med  -  
det hadde jo vært tungt å måtte bære begge. 



Etter mandagsmarkedet fortsetter bussturen oppover I fjellene.  
Omar deler ut de nydelge appelsinene han har kjøpt inn.  Før vi 
er framme, stopper bussen, og de som vil, får bli med på en 
vandretur litt opp i høyden og gjennom noen små 
berberlandsbyer.  På tur 1 var den lokale guiden mer opptatt av 
å vise veg enn å berette om hva vi fikk se.  Dette ble påklaget, 
og derfor brukte ikke tur 2 tre kvarter på turen, som de hadde 
fått beskjed om at turen ville ta.  I stedet brukte de halvannen 
time!  Da smakte det veldig godt med lunch da man kom fram 
til Oliviers de Madrigha.   

 

 

  

Stopp for fotografering av Andesfjellene. Lunch i det fri hos Oliviers de Madrigha. 

 

 

Dag 3 avsluttes med deilig middag på terrasserestauranten Kozy Bar. 

Dag 4 og 5  -  Matlagingskurs  /  Besøk I hagen Majorelle 

På dag 4 ble vi delt i to grupper.  Én gruppe fikk matlagingskurs på Riad Monceaux, mens den andre 
gruppen besøkte hagen Majorelle med museum. Dag 5 byttet gruppene dagsplan. 



Museet og hagen er oppkalt etter den franske Art-Deco-maleren Jacques Majorelle, og har i en 
periode vært eid av den franske motedesigneren Yves Saint Laurent. En meget vakker, liten hage.  I 
grunnen er det to museer innafor hagemuren, ett berbermuseum og ett tilegnet Yves Saint Laurent.  
I dette museet er flere av hans kreasjoner utstilt – mange spektakulære damekjoler (ikke til salgs, så 
der var det nok noen som sparte endel tusenlapper).  Det ble også vist en interessant film om hans 
arbeid i kronologisk orden.  

På kokkekuset lærte vi å lage marokkansk mat i tajine (leirkrukke).  Vi fikk velge mellom kylling, lam 
og vegetar. Hver av oss lagde den retten vi etterpå fikk servert til lunch.  Forretten lagde vi i 
fellesskap, mens desserten tok arrangørene seg av. 

  

Minnesmerke over Yves Saint Laurent og hans partner, 
Pierre Bergé. 

Fantastiske kaktuser i Majorellehagen. 

 

  

Forventningsfulle kokkelærlinger klare til innsats. Jobben er gjort, og tajinene skal på 
varmen. En papirlapp med den respektive 
kokkens navn stikkes ned i tuten på 
toppen. 



Dag 5, onsdag var også dagen for utsjekking fra hotellet, riaden i Marrakech.  Etter lunch var det 
enten transport til flyplassen for hjemreise eller transport til kystbyen Essaouira.  På tur 1 drog alle 
videre til Essaouira, mens på tur 2 ble det avskjed med 18 deltagere som drog hjem, de andre 15 
fortsatte til kysten sammen med Omar, Britt og Christian.  Bussturen tar ca. 3 timer med tissestopp 
(viktig for folk i vår aldersgruppe). 

Vel framme i Essaouira sjekket vi inn på Hotel Atlas & SPA, et flott turisthotell beliggende ved den 
imponerende stranda og ca. 20 minutters gange inn til byen, men vi ble busset ved alle fellesturer. 

Dag 6 - Omvisning i Essaouira. 

I Essaouira hadde vi et mer avslappet program, med god tid til frokost og hele ettermiddagen til fri 
disposisjon.  Første formiddag var det omvisning i byen. Vår kjære barnetimeonkel Torbjørn Egner 
har tilbragt en del tid i denne byen, og det sies at det var her han fant inspirasjonen til 
Kardemommeby.  Kardemommeby er ingen kopi av Essaouira, men kanskje lot han seg inspirere av 
den avslappede atmosfæren, bymuren, byggestilen  -  men noen trikk har de ikke i Essaouira. 

Omvisningen starta i havna, som bare er ei fiskerihavn. Byen har ingen godshavn. Og 
Kardemommeby har ingen havn i det hele tatt.  I havna fantes det noen store båter og en mengde 
små, blåmalte åpne trebåter.  Dessuten et yrende fiskemarked. 

  

De større båtene ble løftet på land for 
vedlikehold og reparasjon. 

En mengde blå småbåter, og dette er langt fra 
alle.  Fiskeressursene er begrensede, så fiskeriet 
er regulert - fiskeflåten får fiske på omgang. 

  

Denne mannen (han til venstre) i fiskehavna har en 
mengde spennende fisk og sjømat å friste med. 

Den delen av bymuren som vender mot Atlanterhavet, blir 
kalt Den Potugisiske Muren, bygget på 1500-tallet. Her er 
det en imponerende mengde kanoner. 



Etter besøket i havna gikk vi inn i byen.  Innafor bymuren er det stort sett trange gater og smug  -  og   
bilfritt.  Etter omvisningen var resten av dagen fri, og lunch sørget man for på egen hånd.  De fleste 
fant imidlertid etterhvert vegen til Taros, den restauranten med skjenkebevilling, dessuten fin utsikt 
over «stortorget».  Flere av oss valgte besøk i marokkansk hammam, svært lik tyrkisk hammam, som 
noen av oss har opplevd før.  Vi kom ut igjen som «nye mennesker». 

Dag 7 - Arganolje og ysteri. 

Igjen god tid til frokost og kanskje litt promenering på stranda.  De som tok av seg på beina og vassa 
litt, oppdaga at sjøtemperaturen var svært lav.  Utpå formiddagen ble vi busset litt innover i landet 
til området med arganskog.  Marokko er klodens eneste land hvor det vokser argantrær.  Fra 
argantrærne høster man argannøtter, som man utvinner arganolje fra.  Noen av oss har nok stiftet 
bekjetskap med denne oljen som marokkansk olje, i frisersalonger hjemme blir man gjerne tilbudt å 
få litt i håret.  Forøvrig hadde vi alle sett at vi kunne kjøpe arganolje overalt både i Marrakech og i 
Essaouira.  Guiden vår kunne fortelle at det tilbys langt mer arganolje til salgs enn det det er mulig å 
produsere  -  det fins ikke så mange argantrær, og hadde gitt oss beskjed om ikke å stole på at det 
var arganolje vi ble tilbudt.  Men nå besøkte vi en aganoljefabrikk, og der var det trygt å handle.  
Fabrikken er et co-operativ hvor bare kvinner får arbeide, dette for å sikre kvinnearbeidsplasser. 

 

Fra arganoljefabrikken.  Kun kvinner jobber her, og alt arbeidet er manuelt. 

Ferdige med omvisning og handling av arganoljeprodukter, ekte varer, drog vi tilbake til kysten igjen, 
og på vegen stoppet vi ved et lite, privat ysteri.  Her inntok vi en herlig lunch laget av lokale råvarer.  
Vi avsluttet med en osteanretning beståede av 7 forskjellige oster, de myke av geitemelk, de harde 
av kumelk.  En liten omvisning fikk vi også, og det var anledning til å handle de ostene vi hadde 
smakt. 



 

 

Herlig lunch i idylliske omgivelser.  Ysteriets 
restaurant har skjenkebevilling. Også vinen er 
lokal (marokkansk). 

Her ligger ostene til modning.  Noen av oss 
handla litt. 

I kveld var det avskjedsmiddag på fiske- og sjømatrestauranten Chez Sam.  Et flott måltid som starta 
med kokt, salt sild.  Ikke alle syntes det var så godt, dessuten var det vanskelig å rense.  Resten falt 
bedre i smak, reker, kalamares, flyndre, hummer og krabbe, frukt til dessert. 

  

Avskjedsmiddagen tok vi Hos Sam - utmerket sea food restaurant. 

 

Tilbake på hotellet var det flere som inntok en siste night cup i baren. 

Dag 8 - Hjemreise og «flyvende geiter» 

Også i dag ganske god tid om morgenen  -  flyavgagen er relativt seint.  På vegen stoppet vi for å se 
på og fotografere de «flyvende geitene».  Geitene liker bladene til argantrær og klatrer opp i trærne 
for å spise.  Disse geitene kalles gjerne «flyvende geiter».  Det var vel ikke akkurat sesong for å beite 
arganblader på denne tida av året, men gjeterene hadde ledet en flokk geiter opp i et tre rett ved 



vegen, så der ble det fotostopp.  Gjeterene utba seg naturlig nok betaling for denne sevicen, og de 
som ville holde et lam i hendene, betalte selvsagt ekstra for det. 

 

«Flyvende geiter» i et argantre. 

På vegen ble det også en kort stopp på et pottemakeri langs vegen  -  vel, egentlig bare utsalg, ingen 
produksjon.  Og lunch måtte vi jo ha i dag også, så en stopp på «ei vegkro» var lagt inn i kjøreplanen. 

Vi ankom flyplassen i god tid, tok avskjed med Omar, guiden vår, og flyet var 1 ½ time forsinket.  Det 
siste gjaldt både for dem som drog hjem på onsdag og dem som drog hjem på lørdag på tur 2, så alle 
fikk meget god tid på flyplassen.  En medvirkende årsak til forsinkelsen var nok at et av Ethipian Airs 
Boeing 737 Max 8 fly styrta dagen etter vår ankomst til Marrakech.  Flere av oss mente at det var 
nettopp et slikt fly vi var kommet med, for det stod det i sikkerhetsbrosjyren i stolseteryggen.  Men 
den brosjyren er felles for Max 8 og 800, og etter en tid fant vi ut at den letteste måten å se forskjell 
på, er å se på wingletsene.  Max 8 har doble winglets, mens 800 kun har oppoverbøyde winglets.  
Det var flere som med bestemthet kunne si at de hadde lagt merke til at vårt fly bare hadde 
oppoverpekende winglets.  Så brukes altså ikke Max 8 på Norwegians rute til Marrakech, men siden 
selskapet har 18 slike fly i sin flåte og alle ble satt på bakken, skapte dette store ringvirkninger.  
Derfor hadde Claudia gjort en stor innsats med å holde oss oppdaterte  om eventuell kansellering 
eller utsettelse av hjemreisen vår.  Og hjemreisen forøvrig gikk greit, den. 

Begge turene har vært stor suksess, og styret har mottatt flere lovord.  «Det var en reise utover det 
vanlige å komme til Marrakesh og Essaouira».  I denne anledning vil vi få rette en stor takk til 
reiseselskapet FRAM ved Claudia og Britt og deres assistenter!  Turene har «gått på skinner», og ting 
som måtte dukke opp undervegs, ble godt håndtert, slik som å passe på at vi fikk (nok) drikke til 
måltidene og ikke minst da en av deltagerene på tur 2 ikke fikk kofferten sin ved flyankomst.  
Dessverre ble det bomtur for vedkommende og Claudia, da de fikk beskjed om at kofferten var 
ankommet flyplassen. Kofferten hadde alldeles ikke ankommet Marrakech flyplass, den var havnet i 
Barcelona! Det falt ikke mange oppgaver på DNV-vertenes skuldre med slike reiseledere. 
Planleggingen har først og fremst Claudia stått for i godt samarbeid med Pensjonistforeningens 
styre, og da først og fremst Sam.  Dessverre gikk han ut av styret på årsmøtet rett før tur 1 drog av 
gårde. Det blir ikke helt greit «å hoppe etter han». 

Om været der nede i Afrika i mars måned kan sies at tur 1 hadde relativt kjølig vær, mens tur 2 
hadde dagstemperaturer på 28 – 30 grader i Marrakech.  I Essaouira var det noe kjøligere med kald 
vind fra nord de første to dagene. Tredje dagen hadde vinden roa seg, og det ble behagligere. Det er 
ikke rapportert om noe bading på tur 1.  På tur 2 ble det lagt merke til et par raske dukkerter i 
bassent (ikke oppvarmet vann). 

Vi takker alle som var med på tur og ser fram til flere pensjonistturer! 


