MAROKKO

VELKOMMEN TIL HORISONTS

MAROKKO
Marokko-rejser er magiske rejseoplevelser. En
moderne verden indhyllet i en fjern, eksotisk
aura, lige rundt om hjørnet fra Europa. Her
eksisterer storslået natur side om side med
spektakulær og farvestrålende kulturel rigdom.
Og så er det sikkert at rejse til Marokko - her
finder du ikke de uroligheder, der har præget
Tunesien, Libyen og Egypten. Du kan trygt
rejse til Marokko.
På rejser til Marokko har sanserne frit slag. Du
vil opleve suset fra myldrende markedspladser,
duften af krydderier og læder og fornemmelsen
af tæppernes hemmelige kodeks i basarens
kringlede små gyder.
Vi havner i en skattekiste af ynde og skønhed.
Gæsterne på vores Marokko-rejser skal være
gjort af et særligt hårdt stof for ikke at gå
shop-amok på landets fantastiske basarer og
markedspladser.
Vores rejser til Marokko tilbyder noget helt
unikt, nemlig en blanding af afrikansk, arabisk
og europæisk med islæt fra ørkenfolk som de
blåklædte berbere.
Horisonts Marokko-rejser tager dig med til
det bedste fra Marokkos kulturelle arv, hvor
oplevelserne står i kø.

VORES REJSELEDERE

Marokko er et moderne, moderat islamisk
land, hvor den fundamentale islamisme ikke
har fået lov at slå rødder. Marokkanerne er
pragmatiske, venlige og stolte af deres kultur
og levevis.

Vores rejseledere i Marokko er
specialister - og taler arabisk, så
vores grupper kommer tæt på den
lokale befolkning.
De har alle rejset meget og/eller
har boet i Marokko og studeret
landets historie og kultur - og
alle er de dygtige fortællere, der
sikre dig, at du får en rejse, der
opfylderdine drømme om en rejse
i Marokko.

Vi har lavet rejser til Marokko siden 2008 og
vores rejser byder på det bedste fra dette fantastiske land. Vores rejser til Marokko foregår
som altid i små grupper med hovedvægt på
vores rejselederes unikke viden og personlige
forhold til destinationen.
Vælg din rejse med omhu
- det fortjener du!
God rejse

Peter Frederiksen
Ejer af Horisont Rejser

KUNDETILFREDSHED
Vi har spurgt vores kunder, hvad de synes
om vores rejser til Myanmar. På en skala
fra 1-5, hvor 5 er det bedste, giver vores
kunder os en bedømmelse på 4,75.

FES

ARABISK KULTURARV
Fès er den ældste kongeby i Marokko og
blev etableret helt tilbage i 800-tallet af
sultanen Idriss d. 2. – en efterkommer af
Profeten Muhammed. Fès blev siden hen
afløst af Rabat, men byen har dog aldrig
mistet sin betydning og er stadig Marokkos vigtigste spirituelle by, ligesom den er
berømt for sit kunsthåndværk, bl.a. kobberog lædervarer.
I ser produktionen af den berømte blå Fèskeramik, der endnu laves efter ældgamle
metoder.

CHEFCHAOUEN

DEN BLÅ BY
Forestil dig, at du vågner i denne fantastiske og meget charmerende by,
hvor næsten alle huse er kalket i alle mulige blå nuancer. Det er som at
bevæge sig gennem en eventyrby, hvor hver lille gade er smukkere og mere
charmerende end den forrige.
Byens historie går tilbage til 1400-tallet, og byens navn refererer til de to
bjergtoppe, som ses fra byen, og som ligner hornene på en ged (chaoua).
Vi indtager byen i et roligt tempo, vi nyder de labyrintiske blå gader med de
små butikker, og oplever livet på det centrale torv. Byen er utrolig charmerende, og der er mulighed for at gå lidt på opdagelse i sit helt eget tempo.

MARRAKECH

EKSOTISK MYSTIK

DAKHLA

DET UKENDTE VESTSAHARA
I Dakhla - 1000 km syd for Marrakech - møder vi Sharawi kulturen. På arabisk
betyder Sharawi ”ørkenens folk”. Det må siges at beskrive Dakhla godt. På trods
af, at byen ligger på en halvø omgivet af Atlanterhavet, er den isoleret, kun med
det Vestlige Sahara som nabo. Her får du det ukendte Marokko helt for dig selv.

Byen har altid virket som en magnet
på folk fra bjergene og de omkringliggende sletter. De søgte mod medinaen og markedet, hvor afgrøder
blev solgt, og husgeråd taget med
tilbage til landsbyerne.
Vi oplever al den mystik som Marrakech er så kendt for; bl.a. besøger
vi en herboriste, der fortæller os om
naturmedicin, som er meget anvendt
i Marokko. Og så ser vi fantastisk
islamisk arkitektur, indretning og
havekunst i storvesirens palads,
Palais de la Bahia.
Men intet besøg i Marrakech uden
besøg i medinaens mange souk’er,
f.eks. Souk des Teinturiers, hvor der
farves uld og silke, eller Souk des
Babouches, hvor der handles håndlavede tøfler i læder.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Rejser til Marokko
Horisont Rejser har tilrettelagt rundrejser i Marokko siden 2008, og hver gang fascineres vores gæster af
den arabiske verdens sans for æstetik, farver, mønstre, arkitektur og rige traditioner for kunsthåndværk. På
Horisonts Marokko-rejser går eventyr og virkelighed op i en højere enhed.
Marokko tilbyder noget helt unikt, nemlig en blanding af afrikansk, arabisk og europæisk med islæt fra ørkenfolk som de blåklædte berbere. Vi har forskellige typer rejser til Marokko, der dækker landet fra nord til
syd, øst til vest. Fælles for dem er, at vi plukker det bedste fra Marokkos kulturarv. Du kan opleve de farverige kongebyer i nord, den imponerende blå by, Chefchaouen, det smukke Sahara og det isolerede Vestsahara,
langt fra alt - og uden andre turister.
Oplevelserne står i kø på vores rejser til Marokko.

VISUM
Der kræves ikke visum for at besøge Marokko.
Husk dit pas skal være gyldigt minimum 6
måneder efter indrejsen.

DRIKKEPENGE
Drikkepenge er svært at forstå for mange danskere og de fleste vil helst
bare have det inkluderet i prisen. Vores holdning er dog, at drikkepenge
skal være et udtryk for jeres tilfredshed og derfor skal de betales sidst på
rejsen til jeres lokale guide og til jeres chauffør. Som tommelfingerregel 5
USD per dag til guide og chaufføren.
Alle vores guider aflønnes af vores samarbejdspartner, der lønmæssigt
tilbyder guiderne en god løn, der sikre, at vi kan få de dygtigste lokalguider. Men i Marokko er en væsentlig del af guidernes løn drikkepenge fra
gæsterne. Som partner har vi desværre ikke indflydelse på dette.

MOBILTELEFON OG TIDSFORSKEL
Der er mulighed for at benytte sin danske mobil i Marokko. Dog
skal man være opmærksom på de høje roaming takster, som er
tilknyttet ens danske abonnement, når den bruges i udlandet.
Der er ikke tidsforskel mellem Danmark og Marokko.

PENGE PÅ REJSEN
Der findes hæveautomater i de byer
vi besøger på vores rejser. Man kan
generelt benytte kreditkort som
betalingsmiddel.
Marrokkanske Dirham (MAD), er
en såkaldt lukket valuta, hvilket
betyder, at du ikke kan veksle på
forhånd.
Marokko er et billigt rejseland. Et
måltid mad på restaurant kan fås
for 30-50 kr., og en ½ liter fadøl
for under 10 kr.

GEOGRAFI
Et hop over Gibraltarstrædet fra Spanien. Fire timer i fly fra København.
Og rejsen til Marokko kan begynde.
Marokko-rejser handler om mystik, farver og dufte. Smag på navnene;
Casablanca, Marrakech, Fes, Essaouira og Tanger. På rejser til Marokko
bliver du ført med på 1001 nats eventyr; gennem snørklede gader i basaren, forbi pladser, paladser og moskeer.
På vores rejser forsøger vi at give dig indblik i landets forskellighed og
store geografiske spredning, der strækker sig fra de nordlige kyster og flere
tusinde kilometer dybt ned i Sahara.

MAD
Drøm dig til markedspladser fyldt med grøntsager,
skønne krydderier og duftende tagine.
Det marokkanske køkken har primært fået sin
inspiration fra det arabiske køkken, men også det
europæiske, og især det franske køkken, har haft
sin indflydelse.
Maden er krydret med masser af smag uden
at være særlig stærk. De fleste forbinder det
marokanske køkken med Cous Cous- og tagineretter - og disse retter findes i utrolige variationer.
Næsten hver familie har deres egen opskrift, der
går fra generation til generation.

KLIMA
Marokko kan besøges året rundt. Markedspladserne summer altid af aktivitet. Men er man ikke glad for varme, bør
man nok holde sig fra Marokko i sommermånederne, hvor
temperaturen kan nå op over de 40 grader.
Nordpå kan man dog blive kølet af i Middelhavet og vestpå
i Atlanten. Forår og efterår er gode årstider for et besøg i
landet, især hvis man vil sydpå og besøge for eksempel
Marrakech.

Krydderier som spidskommen, paprika, koriander,
kanel og gurkemeje er alle hyppige krydderier i det
marokanske køkken.
Prøv for eksempel harira, en krydret suppe eller couscous med æg, kylling eller lam. Eller
tagine,der er betegnelsen for en sammekogt ret
ofte med marineret kylling eller lam.

GRUPPEREJSE 15 DAGE

GRUPPEREJSE 12 DAGE

MAROKKO HØJDEPUNKTER

DET UKENDTE MAROKKO

Rejs med tidligere ambassadør Ole Wøhlers Olsen til
Marokko og få en indsigt i landets kultur og historie som du ikke får på andre rejser til Marokko. På
rejsen vil du få et fascinerende indblik i Marokkos
storslåede forskellighed fra Tanger til Marrakech.

Denne 12-dages rejse er en unik rundrejse, hvor du
oplever den arabiske kulturarv i nord i Meknes og
Fes, hvor vi imponeres af islamiske bygningsværker,
der vidner om den arabiske storhedstid i Middelalderen. Vi oplever den mere europæiserede og moderne blandingskultur i Casablanca for til sidst at
opleve nomadekulturen og den imponerende ørken i
Vestsahara. Her kommer der ikke mange turister og
giver rejsen noget helt særligt.

Dag 1 København – Casablanca
Dag 2 Casablanca - Rabat
Dag 3 Rabat
Dag 4 Rabat – Asilah – Tanger
Dag 5 Tanger – Tetouan – Chefchaouen
Dag 6 Chefchaouen
Dag 7 Chefchaouen – Volubilis – Meknès - Fès
Dag 8 Fès
Dag 9 Fès – Ifrane – Beni Mellal
Dag 10 Beni Mellal – Ouzoud – Marrakesh
Dag 11 Marrakech
Dag 12 Marrakech – Essaouira
Dag 13 Essaouira
Dag 14 Essaouira – El Jadida
Dag 15 El Jadida – Casablanca – København
Priser og datoer finder du på
hjemmesiden
Prisen inkluderer:
Gode hoteller
Dansk rejseleder samt engelsktalende lokalguider
Kørsel i bus med aircondition
Mange måltider

Dag 1 København – Casablanca
Dag 2 Casablanca
Dag 3 Casablanca – Rabat
Dag 4 Rabat
Dag 5 Rabat – Volubilis – Meknès - Fès
Dag 6 Fès
Dag 7 Fès
Dag 8 Fès – Casablanca - Dakhla
Dag 9 Dakhla
Dag 10 Dakhla
Dag 11 Dakhla
Dag 12 Hjemrejse
Priser og datoer finder du på
hjemmesiden
Prisen inkluderer bla.:
Gode hoteller
Dansk rejseleder samt engelsktalende lokalguider
Kørsel i bus med aircondition
Mange måltider

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

REJSE MED EGEN GUIDE & CHAUFFØR

REJSE MED EGEN GUIDE & CHAUFFØR

MARRAKECH & SAHARA

MAROKKO RUNDREJSE

Vi har sammensat en meget alsidig 12-dages
Marokko-rejse, der kombinerer det farvestrålende
Marrakech med kystbyen Essaouira og ophold i
beduinlejr i Sahara. Det giver dig mulighed for at
opleve Marrakech med vores vidende guide og på
egen hånd, hvor du i eget tempo kan nyde denne
dejlige by.
På turen gennem det sydlige Marokko følger jeres
guide og chauffør jer hele vejen. I ørkenen overnatter I under den stjerneklare himmel i en lejr, der har
telte og senge, samt ordentlige sanitære forhold.

Rejsen tager udgangspunkt i vores populære grupperejse, der binder landet sammen. På denne individuelle rejser har I flere dage på egen hånd, hvor I
har tid til at gøre præcis, som I har lyst til. Rejsen
forener de smukke kongebyer mod nord med det
mere eksotiske syd, hvor Marrakech er dragende på
de fleste.

Dag 1 København – Marrakech
Dag 2 Marrakech
Dag 3 Marrakech - Ourika Valley
Dag 4 Marrakech
Dag 5 Marrakech - Essaouira
Dag 6 Essaouira
Dag 7 Essaouira – Marrakech
Dag 8 Marrakech - Aït Ben Haddou
Dag 9 Aït Ben Haddou – Sahara
Dag 10 Sahara - Ouarzazate
Dag 11 Ouarzazate – Marrakech
Dag 12 Afrejse Marrakech

Dag 1 Ankomst Casablanca
Dag 2 Casablanca - Rabat
Dag 3 Rabat
Dag 4 Rabat på egen hånd
Dag 5 Rabat – Meknès - Fès
Dag 6 Fès
Dag 7 Fès på egen hånd
Dag 8 Fès – Marrakech
Dag 9 Marrakech
Dag 10 Marrakech på egen hånd
Dag 11 Marrakech – Essaouira
Dag 12 Essaouira
Dag 13 Essaouira – El Jadida - Casablanca
Dag 14 Casablanca – København
Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.
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