PROGRAM: ØRKENVANDRING I MAROKKO
7 frokoster, 6 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Norge – Marrakech
Middag
Ankomst Marrakech. Marokko ligger mellom Middelhavet, Atlanterhavet og Saharas
uendelighet – et land der naturen har latt fantasien utfolde seg fritt. Et land rikt på
kontraster, et kongerike med en kultur og en atmosfære som omfatter Orientens største
drømmer og vakreste tradisjoner. Snødekte fjelltopper i Atlas, ørken, berberlandsbyer og
kashbaher…
Transport til sentrum og vår Riad (hotell) som ligger sentralt til i medinaen (gamlebyen) i
Marrakech. En første smak av det marokkanske kjøkken venter oss på en hyggelig
takterrasse.

Dag 2

Marrakech – Quarzazate Ecolodge
Frokost, lunsj, middag
Etter god frokost på hotellet starter vår ”ekspedisjon”. Over det kjente Tizen Tischka-passet
(2260 moh) til Telouate går turen gjennom marokkanske landsbyer og landskap, og hvor vi
er omringet av Atlasfjellene.
Men vi skal lenger sørover denne gangen og følger den gamle karavaneruten mellom
Timbuktu og Marrakech. Det blir noen interessante stopp underveis, som den kjente AitBen-Haddou, en spesielt godt bevart kashba (borg) som står på UNESCOs verdensarvliste.
Husene er bygget av tegl og leire og går nesten i ett med omgivelsene. Et fascinerende syn!
Quarzazate er kjent som filmby, og flere filmselskaper holder til der. Kjente filmer som
Game of Thrones, Lawrence of Arabia, Nilens juvel og Gladiator har scener som er spilt inn her.
Sjekk hele lista over filmer som er filmet i Quarzazate her, så har du filmtips til både før og
etter turen!
Vi skal litt utenfor byen, til eco-lodgen hvor vi skal overnatte og nyte solnedgangen over
innsjøen. Lodgen er virkelig som en deilig oase. Her er det store, lekkert innredede rom, et
herlig svømmebasseng, restaurant hvor de serverer kortreist mat fra egen hage – som vi for
øvrig skal bli bedre kjent med over en god middag – og fantastisk utsyn over det uendelige
landskapet rundt. På stjerneklare kvelder er det en magisk opplevelse å sitte ute på
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terrassen, her kan du virkelig kjenne på evigheten og glede deg til de eventyrlige dagene
som venter.

Dag 3

Oumlachar – Tighrghrin
Frokost, lunsj, middag
Vi kjører i retning Bani-fjellene. Fjellkjeden ligger mellom Anti-Atlas og Sahara. Dagens lunsj
nyter vi under palmer og akasietrær, ved utgangspunktet for vår vandring. Ferden går opp i
Bani-fjellene, hvor vi skal opp et pass. Herfra får vi panoramautsikt over ørkenen Hamada du
Draa, så gjør deg klar til å bli imponert! Du tror kanskje at Sahara kun er sanddyner, men da
tar du feil. Disse dagene venter et variert terreng: alt fra vandring på platå, til kløfter, sletter
og gylne sanddyner.
Vi følger platået til Tighrghrin og kommer fram til nattens teltleir. Nå venter te, og deretter
en god middag.

Dag 4

Tighrghrin – Oueldamhasser
Frokost, lunsj, middag
Gjør deg klar for vakre naturopplevelser når vi vandrer videre mot Ouedlamhasser i dag.
Fjell, elver og grønne akasietrær skaper en nydelig ramme for vandringen vår. Vi nyter
omgivelsene, roen og snakker om inntrykkene underveis. Det bor en nomadefamilie på
veien, kanskje blir det tid til et besøk bortom dem også? Vel fremme i dagens teltleir, har
kokker og kamelførere allerede begynt å sette opp leir og tilberede dagens middag. Vi nyter
kvelden med te rundt bålet og berbersanger. Utrolig stemingsfullt! Aldri føles vel hverdagen
hjemme i Norge fjernere enn i slike øyeblikk. Vi tilbringer natten i telt.

Dag 5

Oueldamhasser – Balatoukh
Frokost, lunsj, middag
I dag fortsetter karavanen vår i flatt og åpent terreng, i retning sanddynene. Lunsjen spiser
vi i skyggen av tærne i en oase underveis. Om ettermiddagen får vi vårt første møte med fin
ørkensand, når vi kommer til nattens teltleir mellom små sanddyner. Dette blir en forsmak
på på de store dynene vi kan beskue i morgen! Sett deg på en sanddyne og pust godt ut
etter dagens tur, mens solen går ned i det fjerne, stjernene kommer frem, og leirbålet
tennes. Vi tilbringer natten i telt.
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Dag 6

Balatoukh – Chegaga-ørkenen i ørkencamp
Frokost, lunsj, middag
For deg som alltid har drømt om å oppleve en skikkelig sanddyneørken – dette er dagen! På
dagens vandring venter Marokkos største sanddyner på oss, Chegaga i Sahara – gylne
topper så langt øyet rekker, noen er så høye som 250 meter! Sanddynene strekker seg som
lange, flotte rygger, andre har pyramideform. I dag venter en spesiell opplevelse når vi
tilbringer siste natten i en av Chegagas ørkencamper. Her kan du bestige en sanddyne og se
vidt utover – å se en uendelig ørken. Vi kommer fram til lunsj, og etter et smakfullt måltid
kan du resten av ettermiddagen bare slappe av og utforske sanddyneørkenen rundt campen
nærmere. I dette landskapet ligger det det an til å få tatt noen spektakulære bilder! For ikke
å snakke om når solen går ned over sanddynene…
Det er litt å finne på i campen også: Du kan ri på dromedar, rusle litt i ørkenens sanddyner,
eller slappe av i skyggen i campens lounge. Et skikkelig ørkeneventyr venter!
I campen sover vi i romslige nomadetelt. Om kvelden er det hyggelig samling rundt bålet
med musikk og magisk stemning.

Dag 7

Chegaga – Marrakech
Frokost, lunsj, middag
I dag er ikke dagen for å sove lenge – etter en tidlig frokost venter jeepene som skal ta oss
gjennom ørkenlandskapet og ut til asfaltert vei hvor bussen kan hente oss. Før vi kommer så
langt går ferden langs sanddynene og over den inntørkede innsjøen Lac D’irki, til Foum
Zguid, mens solen stiger opp over landskapet. Dette er en opplevelse i seg selv! Vi kjører via
Taznacht, spiser lunsj, besøker et teppekollektiv som selger fantastiske tepper, og kommer
frem til Marrakech om kvelden. Innkvartering i vår sentralt beliggende Riad, før vi møtes til
en hyggelig middag og kan oppsummere de innholdsrike dagene og opplevelsene.

Dag 8

Marrakech
Frokost
Etter en god frokost på terrassen har vi morgenen til å utforske de trange gatene i
medinaen for shopping, sightseeing og lunsj i spennende Marrakech. Reiseleder tar de som
ønsker med på en liten morgenvandring i byen og soukene (basarene). Eller kanskje du etter
dagene i fjellet drømmer om et arabisk bad og massasje på et hammam? Om formiddagen
reiser vi til flyplassen for retur til Norge.
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