PROGRAM: KUNST, KULTUR OG HAGER I
MAROKKO
7 frokoster, 2 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Marokko og til Ouirgane, Atlasfjellene
Middag
Det er avreise fra Oslo midt på dagen og snaue 5 timer senere lander vi i Marrakech. Her
møter reiseleder oss, og derfra går ferden med buss en times tid, langs smale veier, forbi
tradisjonelle berberlandsbyer, og opp i de vakre og frodige Atlasfjellene. Her ligger vårt
hotell, Domaine de La Roseraie, i nasjonalparken Toubkal og like ved landsbyen Ouirgane.
Domaine de la Roseraie er en av våre favoritter i Høy-Atlasfjellene, og er typisk for landet
med vakker marokkansk arkitektur. På dette hotellet bor vi i juniorsuiter. I mars har det
begynt å spire og gro i den fantastiske hagen med hundrevis av forskjellige rosesorter.
Hotellet har sin egen urtehage, utendørsbasseng, boblebad og et fantastisk spa med
hammam og massasje. Middag på hotellet.
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Dag 2

Ouirgane - vandretur og berberlunsj
Frokost, lunsj, middag
Etter en deilig frokost kan du benytte morgentimene til et forfriskende morgenbad i
bassenget (hvis du er en friskus), et par timer i solen eller en deilig behandling på hotellets
nyrenoverte spa-avdeling (mot tillegg). Siden er det på med joggesko, for nå begir vi oss ut
på en totimers vandring i et av Marokkos vakreste dalstrøk. Vår lokale guide, Mohammed, er
berber av fødsel og kjenner området ut og inn. Her bugner det av oliventrær, granatepler,
og små oppdyrkede områder med krydderurter som mynte, koriander og persille. Denne
dagen er vi invitert hjem til Mohammed og hans lille familie på et typisk berbermåltid.
Ettermiddagen på egen hånd, og middag spiser vi på hotellet.

Dag 3

Ouirgane – Marrakech - Essaouira
Frokost, middag
Etter frokost på hotellet er det bare en halvtimes tur til Tahennaout. Her finner vi Al
Maqam, kunstnerbolig og arbeidsplass til Marokkos to mest kjente billedkunstnere, Mahi
Binebine og Mourabitin. Bildene deres henger blant annet på Guggenheim i New York, og i
utallige gallerier over hele Europa. Siden går ferden til Anima, en av Marrakech sine berømte
hager, skapt av Andrè Heller, kunstner, poet, sanger og skuespiller. Opprinnelig fra
Østerrike, men stormforelsket i Marrakech, hvor det tok han over tre år å bygge opp Animahagen som går over 20 mål.
Deretter setter vi nesen rett vestover mot Essaouira – ifølge sjørøvervisa, Mogador, hvor
Kaptein Sorte Bill kjempet hele natten. Engang var dette hippienes Mekka og Thorbjørn
Egners inspirasjonskilde til Kardemomme by. Leonard Cohen, Jimmy Hendrix og 70-tallets
hippiegenerasjon elsket byen med måkeskrik, dovne dønninger, lange strender og følelsen
av at her går tiden litt saktere. Duften av grillet fisk, en sjenerøs sol, en flott strand, utallige
butikker og en hel by i feriemodus. Sånn kan man beskrive Essaouira i et nøtteskall.
Skjem deg gjerne bort, med en tur på Essaouiras fantastiske sølvmarked eller lange
vandringer på den flotte stranden. Litt utenfor den gamle medinaen og nesten rett på den
lange finkornete stranden, ligger hotellet vårt Le Medina Essaouira Thalassa Sea & Spa
MGallery. Her sjekker vi inn før vi spiser middag på byens stolteste og mest tradisjonelle
Riad, Riad Al Madina som er et arkitektonisk smykke fra 1871. I denne oasen av marokkansk
arkitektur og springvann dekorert med friske roseblader, spiser vi middag, og ifølge den
ubeskjedne hotellkokken lager han byens desidert beste mat. Underholdning med Gnauamusikk.
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Dag 4

Essaouira - vi utforsker medinaen
Frokost, middag
Etter frokost utforsker vi medinaen, der de forskjellige kvarterene er fylt med fantastisk
håndverk av alle slag. Sølvmarkedet, antikkmarkedet, det gamle slavemarkedet, fiskehavnen,
her er det mye å se på. Eller hvorfor ikke en deilig hammam enten på hotellet eller på byens
lokale og eldste marokkanske hammam, Lalla Mira.
I kveld serveres middag på byens beste fiskerestaurant, Chez Sam, med ferske skalldyr og
fisk rett fra fiskehavnen i Essaouira. Herlig langust, reker, trollkrabbe, småflyndre, sardiner
og akkar.

Dag 5

Essaouira - Marrakech, Jardin Majorelle og Musée De La Palmeraie
Frokost, middag
Marrakech ligger i Marokkos nordligste palmeoase. Atlasfjellene troner i horisonten og gir
byen et mektig bakteppe. Medianen (arabisk marked) bugner av varer i alle varianter og alle
regnbuens farger. Her gløder tekstilene, krydder selges i mangefargede oppstablede topper
og alt er innhyllet i en mystisk eim. Kopier av merkeklær, vesker og belter til spesialpris.
En gigantisk labyrint av fristelser og mulighet for et skikkelig røverkjøp… ”Special price,
Madam – only today, only for you!” Alt dette og mer til kan beskrive Marrakech, dette
knutepunktet for eldgamle handelsruter som også er vernet av UNESCO. Marrakech er
selve eventyrbyen fremfor noen.
Blått som havet og himmelen på en solrik dag møter den koboltblå hagen deg når du går inn
porten. Her finnes, høye palmer og vakre Jacaranda-trær som danner skygge og gir en
behagelig temperatur. Jardin Majorelle er oppkalt etter sin grunnlegger, den franske
maleren Jacques Majorelle, som kjøpte opp området hvor han bygde sin private bolig og
atelier. Kunstneren brukte over 40 år på å bygge opp hagen med planter fra alle verdens
kanter, flere basseng, frodige busker og store, blå krukker med blomster plassert med
utstudert omtanke.
Moteskaperen Yves Saint Laurent med sin mentor Pierre Berge, forelsket seg i hagen i 1966
og kjøpte senere hagen inkludert den store private villaen. Dette ble deres bolig i Marrakech
frem til YSL sin død i 2008. Etter eget ønske ligger begges urner i hagen.
Etter lunsj (ikke inkludert) besøker vi Musee De La Palmeraie, i privat eie av Abderazzak
Benchaabane. Her finner du over 80 forskjellige marokkanske kunstnere representert, flere
forskjellige hager, en med kaktus, en arabisk hage og et basseng fylt med vannliljer.
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Vi sjekker inn på Riad Palais Sebban hvor vi også inntar kveldens middag.

Dag 6

Sightseeing i Marrakech
Frokost, middag
Sagnomsuste Marrakech er en av verdens mest myteomspunnede byer, med rosaskimrende
bymurer, trange smug, verdens mest spennende og labyrintaktige 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, både på grunn av den høye kvaliteten på maten og de lave prisene.
Hvem har ikke hørt om den store plassen Djemma El Fna i sentrum av Marrakech? Når
mørket faller på, forvandles plassen til en heksegryte av trollmenn, slangetemmere,
hennamalere, historiefortellere, vannselgere og magedanserinner. For ikke å snakke om
bodene med de mest utrolige kryddere i alle farger og smaker. Her kan du sette deg ned på
en kafé og bare nyte en kopp myntete og fornemme fortiden. En reise tilbake til 1001 natt.
Vi besøker Dar Si Said, som er et gammelt haremspalass, nylig restaurert, som samtidig er
Marokkos Nasjonalmuseum for tepper i alle varianter. Det jødiske området i byen med det
gamle markedet og selvsagt Koutoubia-moskeen står på programmet. Vi svinger innom
medinaen, får et foredrag om krydder, urter og skjønnhetsmidler før lunsj (ikke inkl.) som vi
spiser på en av medinaens takterrasser. Ettermiddagen fri til shopping eller avslapping på
hotellet.

Dag 7

Marrakech - matlagingsdemonstrasjon
Frokost, lunsj, middag
Etter sen frokost på hotellet, skal vi lære litt om det marokkanske kjøkkenets
hemmeligheter. På vakre Riad Monceau, demonstrerer den velkjente kokken Rachida sine
ferdigheter. Her lærer du å lage en tagine, en tradisjonell gryte, med kjøtt og grønnsaker,
godt krydret med blant annet ingefær og kanel. Marokkanske vårruller som kalles briouates
og forskjellige lokale salater står også på menyen. Etterpå nyter vi et deilig måltid rundt
bassenget på riadet. Ettermiddagen er din til egne aktiviteter. Avskjedsmiddagen tar vi på
den tradisjonelle restauranten, Dar Es Salam. Her venter et kulinarisk måltid bestående av
ikke ringere enn 14 forskjellige retter. En magedanserinne og klassiske marokkanske
musikere står for underholdningen.
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Dag 8

Hjemreise
Frokost
Etter å ha sjekket ut av hotellet midt på dagen, drar vi på en lokal restaurant og spiser lunsj
(på egen regning) før bussen tar oss til flyplassen. Ettermiddagsavgang med Norwegian
direkte til Oslo.
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