
“Tajine & trilobites” 
Forårsrejse til Marokkos oaser & bjergegne 
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Rejseprogram dag for dag 
1.Dag. 30/03 Afrejse fra København tidlig morgen. Ankomst til Marrakech sidst på formiddagen. 
Indkvartering i en riad, som er et traditionelt marrokansk hus, der i dag er omdannet til et hotel. 

2. Dag.  31/03 Ophold i Marrakech. Vi starter med en fælles tur i medianen i Marrakech. På turen 
kommer vi igennem nogle af de største souk’er, som er organiseret efter specielle “emner” og 
forskellige håndværk. I den nordlige del af medianen er der mange fondouks. En fondouk er en stor 
firkantet bygning, som oprindeligt blev bygget for de handelsrejsende dengang Marrakech var et 
vigtigt stop på karavane ruten fra syd. De mange foundouks fungerede i Middelalderen som 
udvekslings- og overnatningssteder. I Marrakech er der registreret omkring 140 foundouks. Den 
marrokanske stat har afsat større beløb til restaurering af dem. Vi kikker inden for  i nogle af de større 
foundouks i den nordlige del af medianen. Besøg på fotomuseum, der viser foto fra Marokko fra 
1870-1850.. Til sidst ender vi i det smukke og farverige kaos på den centrale plads,Jmaa el Fna, hvor vi 
spiser “tajine polet au citron”. 

3. Dag.  01/04 Afrejse fra Marrakech til Ouerzazate efter morgenmad. Vi kører i vores egen bus og 
stopper derfor, når vi har behov for det, eller hvor der er noget spændende at kikke på. Turen går 
gennem Høje Atlas ad snoede bjergveje og med store udsigter. Overnatning på hotel i Ouarzazate. 
Sidst på eftermiddagen evt. tur ud i området for at se verdens største solcelleanlæg, “Centrale Solaire 
Noor.” og besøg på et landbrug, der er anlagt i et meget øde område, og hvor man dyrker frugter og 
grøntsager efter økologiske principper. Dagens rute er på lidt under 245 km på god vej men meget 
bjergkørsel. Aftensmad på hotellet. 

Marrakech-Ouarzazate -Aït-Toukhsine-Tagdilt - N’koub 
O G  M A N G E  A N D R E  S M U K K E  S T E D E R  O G  S M U K K E  M E N N E S K E R   

Rejsens tema: Vi ser på berbernes historiske arkitektur, ser oaselandbrug og taler med bønder, 
besøger berbernomader, besøger bjergområder med hulemalerier, studerer Saharahimlens 
stjernebilleder, og hører nomaderne fortælle om, hvordan de bruger stjernerne til at navigere med, 
når de vandrer om sommeren; deltager i workshop om geologi med fokus på Høje Atlas, samt  er på 
feltarbejde sammen med professionel geolog for selv at finde trilobitter - Ser på fugle, sommerfugle 
og planter, ser mange smukke landskaber, taler med mange og oplever oasernes forårs friskhed…. 



4.Dag. 02/04  Vi forlader hotellet i Ouerzazate efter morgenmad og vi får måske tid til et besøg i 
Studio Atlas; det store filmstudier i Ouarzazate, hvor mange kendte film er optaget, inden vi kører til 
vores første base i Vallée de Dadès, nord for Boumalne Dadès. 
Det landskab vi kører igennem er tørt, brunt og stenet, men da vi vi kommer til Boulmades og har 
forladt byen og kører 18 km mod nordøst ind i slugten åbner der sig de grønneste horisonter flankeret 
af rosafarvede bjerge i sære formationer. Det er her vi skal bo på et Maison d’hotes  tæt ved landsbyen 
Aït Arbi. Stedet har 10 dobbeltværelser, alle med egen altan, bad og udsigt over oasen, bjergene og 
flere kasbaher. I Middelalderen byggede berberne kunstfærdige bygninger, kasbaher og ksour’e. De 
første var bygninger, hvor flere storfamilier, tjenestefolk og dyr kunne bo. De sidste var borge, hvorfra 
man kunne holde vagt og forsvare befolkningen. 
Nogle er endnu beboede og vedligeholdes, men mange andre af disse fantastiske bygningsværker er 
truet af vejret og falder i ruiner med risiko for at forsvinde helt fra det marokkanske landskab og 
verdensarven.  Aftensmad på logiet. 

5.Dag. 03/04 Efter morgenmad, giver Brahim, en af de unge sønner fra logiet, os en kort introduktion 
til stedet. Derefter er der en fællestur i oasen, hvor vi får et indblik i dens struktur og produktion, får 
fortalt om vandingssystemernes betydning og vedligeholdelse og om bøndernes arbejde. - Om 
eftermiddagen udforsker man landsbyen på egen hånd eller i smågrupper.  Lidt før solnedgang fælles 
kort vandretur ned til bjergformationerne “Pattes de Singes” ved Tamialtkløften, for at se når lyset falder 
smukt over de rosafarvede formationer. Aftensmad på logiet. 

6.Dag.  04/04 Efter morgenmad kører vi ca. 20 km ind i kløften. Der er små oaselandsbyer langs vejen, 
som bliver smallere og smallere. På turen ind i kløften ser vi nogle af de smukkeste og mest dramatiske 
bjergformationer i Afrika. Vi vandrer en mindre tur for at fornemme det specielle landskab, før vi 
returnerer til  vores base. - Om eftermiddagen besøger vi en af de kasbaher, der ligger i oasen og får 
fortalt dens historie. Aftensmad på logiet. 

O P H O L D  I  N O R D  O G  PÅ  V E J  S Y D PÅ  I G E N  M O D  S I N E  S A LO U M

Mustapha Kassi, en af vores gode kontakter har 
en fin samling klassiske berberiske instrumenter 
og forstår at spille på dem.



7.Dag.  05/04 Udflugt til Vallée des Oiseaux. Cirka 20 km fra vores base går en vej mod syd ned i et 
tørt omåde, til området Jbel Sarhro. som tilsyneladende virker helt livløst. Men her er mange forskellige 
fuglearter flere arter gazeller, flere arter reptiler og en interessant ørkenflora.Man se ikke noget , før 
man kommer ud i området, så vi stopper undervejs og går på opdagelse. Efter tur i terrænet, fortsætter 
vi til den lille landsby Tagdilt, hvor vi spiser mad hos en lokalfamilie. Retur til vores base i oasen 
Aftensmad på logiet. 

8.Dag. 06/04 Efter morgenmad besøg på et lokalt udviklingsprojekt, et kvindecooperativ eller en 
skole. 
Eftermiddag programløs. Aftensmad på logiet. 

9.Dag.  07/04 Afrejse til den næste base, som ligger i en helt anden type landskab. Vi skal til byen Alnif, 
som ligger i et semi-arid område med en utrolig spændende geologi. Det er bjerg - og 
højlandsområdet Jbel Sarhro. “Sahro” betyder “tørke” på  berberisk, og Jbel Sarhro er det tørreste 
bjergområde i hele  Atlas bjergsystemet. Regnmængden ligger på mellem 100-300mm årligt. Vi kører 
østpå og skal passere byene Tineghrir, som af regeringen/kongen blev udnævnt til 
administrationscenter for det sydlige Marokko. Hvide pæle markerer udstykninger; skilte fortæller om 
forskellige firmaers investeringsplaner etc. I bjergområdet syd for Tineghrir er der bla. en stor sølvmine, 
hvilket også tiltrækker arbejdskraft.- Strækningen fra  Boumalne Dadés til Tineghrir er en lige strækning 
på ca. 50 km og ikke særlig interessant landskabsmæssig. Efter Tineghrir drejer vi sydpå  ind i et tørt 
bjergområde mod byen Alnif. Vi skal bo på et hotel lidt syd for byen, som bærer det malende navn, 
Hotel Metorites. Det er et stort hotel, men vi får vores egen afdeling. 
Dagens rute er på ca. 150 km på god vej. 
  
10.Dag.  08/04 Efter morgenmad skal vi mødes med vores kontaktperson, geologen Mohamed Imadi, 
som vi give os en introduktion i områdets geologi. Imadi taler engelsk. 
Om eftermiddagen tager vi i firhjulstrækkere ud for at se på “hulemalerier” - Der er registreret mere 
end 300 lokaliteter i Marokko - de fleste i Atlasbjergene - hvor man kan se klippekunst, der menes at 
være mere end 5000 år gammel. Antiloper er det mest afbildede dyr , men der er også elefanter og 
næsehorn, våben, kvæg og krigere. Aftensmad på hotellet. 



11.Dag. 09/04  Efter morgenmaden tager vi på “felt arbejde” i bjergene for selv at finde fossiler.  Vi har 
geolog guide med og kører i firhjulstrækkere. Vi har bagefter turen i bjergene mulighed for at få hjælp 
til at få frigjort de fossiler, vi finder, hvis vi ønsker det.- Evt. besøg på et lille museum, som  geolog 
gruppen i Alnif er ved at oprette med støtte fra belgisk geologforening. 
Aftensmad på hotellet. Om aftenen kikker vi på stjernebilleder gennem det medbragte teleskop, hvis 
det ikke er overskyet. 
12.Dag. 10/04 Formiddag programløs. Eftermiddag. Jbel Sarhro er et område, hvor man endnu kan 
møde mange berbernomader, der er på vandring med deres dyr. Efter frokost tager vi ud i terrænet for 
at besøge en gruppe. Vi skal høre om deres vandringer og bl.a. om hvordan de bruger stjernerne til at 
finde vej. 
Aftensmad på hotellet. 

13.Dag. 11/04 Efter morgenmad forlader vi Alnif og vores fossilbase. Vores næste mål er den lille oase, 
Tamgoult, hvor vi skal bo på et traditionelt logi, der er en del af en større Kasbah. Logiet er  lille men 
meget specielt, udsmykket med mange artefacts og har en beliggenhed, der ligger lige ud til oasen.  
Logiet ejes af Mustapha Kassi, som er formand for en sammenslutning af kunsthåndværkere og 
musikere, og som kan give os mange oplysninger om stedet og dets historie. Dagens rute er på 164 
km. Aftensmad på logiet. 

14.Dag.  13/04 Vandreture i oasen og i byen på egen hånd eller sammen med Mustapha. Opsamling 
på turen og festlig afslutning. Hvile ud og samle kræfter, før turen tilbage via Ouarzazate til Marrakech 
næste dag. Aftensmad på logiet. 

15.Dag.13/04  Efter morgenmad afrejse til Ouerzazate, hvorfra vi tager et fly til Marrakech. 
Overnatning i Marrakech. 

16.dag. 14/04 Ophold i Marrakech. Ture på egen hånd. Turlederne giver gerne forslag til steder, der er 
værd at besøge. Eller måske bare slappe af på riad’ens tagterrasse med udsigt over medinaen. 

17.dag. 15/04  Afrejse fra Marrakech ved 23-tiden 

18.dag. 16/04 - Ankomst til København tidlig morgen ved 05-tiden 



S Å D A N  T I L M E L D E R  D U  D I G  -  L Æ S  R E J S E B E T I N G E L S E R N E  PÅ  I K S  H J E M M E S I D E

Tilmelding 
Pris: ca. 12.500 - 13.500 kr 
 
Turens pris ligger ikke 100% fast. Så snart 
gruppen er samlet, udmelder vi den 
endelige pris. 
Prisen er beregnet på min. 10 deltagere - 
max. 12 og dækker: 
Fly t/ret  + lokalfly 
Transport - lejet bus under hele opholdet. 
Logier: 
Vi bor på Riad og på hotel 
Kost: Morgenmad, aftensmad og picnic ( brød 
og tomater/agurk etc.) Diverse:Løn til lokale 
guider, workshop, gaver til folk, vi 
besøger.Kost, logi og diæter til chaufføren. 
Drikkepenge til hoteller og hjælpere. Afgift til 
Iks projekter i Pah, Mali til bl.a 
træplantningsprojekt og Moringaplantagen.. 
Turvejleders rejse og ophold Men ikke: 
drikkevarer, private forsikringer, vaccinationer 
el. lign. 

Betaling: 
Depositum ved tilmelding - 4000 kr 
Restbetaling- 1. marts - 2020 -  
Du tilmelder dig ved at sende en mail til: 
asonneik@mac.com 
eller via IKs hjemmeside under “KONTAKT” i 
menuen. 

Når du har fået en bekræftelse på, at der er 
plads på gruppen, indbetaler du depositum 
til:  
IKs konto 
3170-171-2748 
Husk at skrive dit navn og rejsenummeret  
Marokko R1020 

Husk at tegne afbestillingsforsikring inden 
du indbetaler dit depositum. 

Kontakt os, hvis du vil have hjælp til dette. 

Når dit depositum er registreret får du 
tilsendt: 

bekræftelse på din indbetaling; huske/
pakkeliste; litteraturliste; nærmere beskrivelse 
af logier, rejseruten og stederne m.m. 
Turleder er Anette Sonne og Birthe Nielsen.  
Begge har   gennemrejst ruten og har et 
grundigt kendskab til kontakter og steder. 

Der tages forbehold for mindre ændringer i 
program samt i prisen, hvis der forekommer 
valuta-ændringer eller andre forhold, som vi 
ikke har indflydelse på. 

mailto:asonneik@mac.com
mailto:asonneik@mac.com


P R A K T I S K  &  P R I S  -  I K  E R  M E D L E M  A F  R E J S E G A R A N T I F O N D E N

Der tages forbehold for mindre 
ændringer i program samt i prisen, hvis 
der forekommer valutaændringer eller 
andre forhold, som vi ikke har indflydelse 
på. 

IK laver rejserne uden “mellemmænd” for 
at sikre at de  penge vi lægger i landet 
kommer lokalbefolkningen mest muligt til 
gode 

Du er altid velkommen til at ringe og høre 
nærmere om turen, før du evt. tilmelder 
dig. 

Ring på : 29126074 (Anette Sonne)
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