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OPLEV DEN LOKALE BERBERKULTUR OG ALT DET BEDSTE I MARRAKECH OG OMEGN
Rejseperiode: 11-18. november 2017

www.riadofthestorks.com

Lidt om kursusstedet “Riad of The Storks”:
Riad of The Storks er en af de få danskejede riader i Marrakech. Arkitekten Kasper Brejnholt
Bak har gennem et halvt år totalrenoveret bygningen, bl.a. med etablering af et fantastisk
udekøkken med pejs/grill på tagterrassen. Riadens materialer og indretning er baseret på
berberkulturens rige håndværkstraditioner i både tæpper, puder, møbler, lamper, pergolaer,
støbte sofaer og den karakterisistiske tadelaktpuds, som alle indvendige vægge og tagterrasserne er pudset op med.
Riaden ligger i den gamle bydel “medinaen” syd for hovedpladsen Jemaa El-Fna.
Lokalområdets smalle gader er bilfri, så der er ingen bilstøj, og området er helt trygt døgnet
rundt med legende børn og åbne døre ud mod gaderne.
Riaden ligger i gangafstand fra alle de vigtigste seværdigheder imellem de absolute ”must
sees” Palais Bahia og Palais Badiée, og med kun 8 minutters gang til hovedpladsen Jemaa ElFna, som er byens livlige hjerte.
En riad er et traditionelt historisk byhus for velstående storfamilier, og riadens 5 rum har
oprindelig været beboet af en familie hver. Riader er bygget op omkring et centralt gårdrum,
hvorfra der er adgang til værelser fra svalegange, som ligger ud imod gårdrummet.
Overnatning:
Riaden består af 4 dobbeltværelser, og et køjesengsværelse med plads til 6 personer. Vi har
valgt, at alle skal bo sammen i Riad of the Storks, så holdstørrelsen bliver maksimalt 14 personer.
Vi samles som minimum morgen og aften til morgenmad og hygge på tagterrassen, udover
de fastlagte fællesaktiviteter og udflugter.
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Omars Marokko
Denne rejse giver et unikt indblik i den Marrokanske kultur, hvor vores gæster introduceres til alle de
største oplevelser i Marrakech og omegn, samtidig med at vi besøger lokalbefolkningen i både Marrakech
og Berberlandsbyen Ait Abdi.
Omar introducerer bl.a. vore gæster til hans yndlingsrestauranter, de flotteste paladser, krydderimarkeder
og det labyrintiske soukområde. I løbet af ugen går vi på opdagelse i Marrakech´s overfødighedshorn af
krydderier og økologiske råvarer, og hjembringer friske fisk og skaldyr fra Essaouira og økologiske kyllinger
fra Ait Abdi. Vi køber både ind på lokale markeder, på det berømte Spice Market og lærer at tilberede forskellige variationer af den traditionelle ret tagine med lokale råvarer og krydderier.
Herudover vil han invitere jer med hjem til sin familie i Ait Abdi, hvor deltagerne kan opleve den fascinerende berberkultur. Som de eneste turister, besøger vi denne landsby, hvor vi møder Omars familie og kan
opleve hvordan berberkulturen stadig udfolder sig i bjerglandsbyerne.
Omar Aatabi er bestyrer af Riad of the Storks, og han er jeres personlige guide under hele opholdet. Omar
taler både engelsk, fransk, berber og arabisk, og han kender Marrakech som sin egen baglomme. Han er
meget vidende om kulturelle og politiske forhold i Marokko, og er som person et godt billede på den rivende udvikling, der er sket i Marokko gennem de seneste årtier.
Indkvartering: Alle gæster bor på Riad of the Storks, så det bliver naturligt en lille eksklusiv gruppe på maksimalt 14 deltagere fordelt på de 5 værelser, som kan nyde stedet i fred og ro med god tid til snak og hygge.
Tidspunkt: Rejsen ligger fra den den 11-18. November 2017, så gæsterne kan være med til at producere
olivenolie i Ait Abdi.
Denne rejse er helt unik fordi:
•
Vi er max. 14 deltagere, hvilket giver mulighed for skræddersyede oplevelser med adgang til 		
bagerier, kryddeributikker mv. hvor der ikke er plads til større grupper.
•
Vi kører i egen bus på alle udflugter, hvilket giver mulighed for impulsive stop på udflugter.
•
Vi bor på “Riad of The Storks” i den gamle bydel, hvor maden tilberedes i et dejligt udekøkken med
pejs og grill. Herfra er der udsigt over storkereder kun 50 meter væk.
•
Omar er en meget erfaren og hjælpsom guide med et stort lokalkendskab, og så er han en supersød.
•
Vi lægger vægt på at møde befolkningen, f.eks. besøger vi Omars familie i Ait Abdi i Atlasbjergene,
og et kvindekooperativ som producerer Argan olie.
•
Vi køber alle råvarer friske/økologiske direkte fra Ait Abdi, fra markeder og fra havnen i Essaouira.
•
Vi flyver med direkte fly fra København til Marrakech på kun 4 timer og 30 minutter.
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Lørdag: Ankomst og byrundtur
Formiddag:
Vi flyver direkte fra København til Marrakech, hvor vi bliver afhentntet i lufthavnen kl. 10:30.
Vi ankommer til riaden ca. kl. 11.00, hvor der er indlogering og efterfølgende en frokost på
tagterrassen. Over frokosten vil der være en fælles snak om ugens program.
Eftermiddag:
Efter et par timers afslapning, vil riadens bestyrer Omar vise rundt i byen og introducere
de vigtigste områder i Medinaen herunder hovedpladsen Jemma El Fna, og I får samtidig en
forsmag på souken, hvor der er mere end 4000 små butikker og et mylder af liv og tilbud.
Aften:
3 retters velkomstmiddag og hygge på tagterrassen.
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Søndag: Hestevognstur og souken
Morgenmad: Kl. 9.00 på tagterrassen
Formiddag:
Rundtur med hestevogn i Marrakech bl.a. med besøg i den berømte og meget smukke Jardin Majorelle. Haven blev etableret i 1923 af den franske kunstner Jacques Majorelle og
siden overtaget af modeskaberen Yves Saint Laurent. Det er en stor oplevelse at slentre en
tur i denne skønne oase med kaktus, palmer og farverige blomster. Der findes ligeledes et
spændende Berber-museum i parken.
Eftermiddag:
Når hestevognene returnerer til Jemaa El-Fna, spiser vi frokost på en dejig lokal restaurant.
Hererter kan man gå på opdagelse i souken eller slappe af på tagterrassen, i “Riad of the
Storks”, hvor der også er jacuzzi.
Aften:
Aftensmad indtages på den berømte plads Jemaa El-Fna, hvor der hver aften bespises
tusindvis af mennesker. Her kan man også opleve den lokale musik, slangetæmmere, historiefortællere og diverse badutspringere som det har været traditionen i hundredevis af år.
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Mandag: Heldagsudflugt til Essaouira
Hele Mandagen går med en heldagsudflugt til den smukke fiskelandsby Essaouira.
Morgenmad: Kl 8.00, så I får mest muligt ud af dagen.
Formiddag:
På vejen til Essaouira vil vi opleve, hvordan man producerer Argan oil, som både bruges
kosmetisk og til madlavning. Det foregår bl.a. ved, at geder kravler i Argantræerne, men det
hører I meget mere om, bl.a. når vi besøger et kvindekollektiv som producererer en lang
række produkter af Argannødderne til både madlavning og kosmetik.
Eftermiddag:
Vi besøger fiskerihavnen og spiser en dejlig frokost på den aktive havn, hvor alle fisk og
skaldyr er landet få timer før tilberedning.
Der er indlagt mulighed for 3 timers ”egen tid” i Essaouira, hvor I kan gå på opdagelse i en
mangfoldighed af markeder og indkøbsmuligheder eller at gå /ride en tur på stranden, hvis
man ikke ønsker at følges med hele gruppen. Kl. 17 vender vi næsen hjemad.
Aften:
Vi spiser på en dejlig restaurant i Marrakech.
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Tirsdag: Brødbagning og paladser
Morgenmad: Kl. 9.00 på tagterrassen
Formiddag:
Hvert kvarter har sin egen bager og sin egen moske. Efter morgenmaden forbereder vi forskellige typer brød, som vi medbringer til det lokale ”kælderbageri” for at opleve hvordan
brød bages lokalt. Brødet spises sammen med en let frokost på tagterrassen.
Eftermiddag:
Vi besøger de smukke paladser Palais Bahia og Palais Badiée, som ligger tæt på riaden.
Herefter kan byen udforskes på egen hånd, eller I kan slappe af på tagterassen i Riad of The
Storks.
Aften:
Middag på restaurant på NoMad
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Onsdag: Heldagsudflugt til Ait Abdi
Heldagsudflugt til landsbyen Ait Abdi, hvor bestyreren Omar er født, og hans familie som
bl.a. består af en far på 106 og en mor på 98, stadig bor. Her produceres de fleste af de økologiske madvarer vi spiser i riaden.
Morgenmad: Kl 8.00, så I får mest muligt ud af dagen.
Formiddag:
På vejen til landsbyen plukker vi oliven på Omars families marker og vi ser vi det traditionelle ugentlige Berbermarked, hvor man kan købe de lokale varer som Berberne også selv
bruger i deres madlavning.
Eftermiddag:
Når vi ankommer til landsbyen, har Omars familie, forberedt en let anretning af lokale råvarer.
På denne årstid er det tid til at producere olivenolie, og vi hjælper med at kværne olivenolie
med et kæmpestort stenhjul som trækkes af mulddyr, som det har været gjort i århundreder. Der er også mulighed for, at se hvordan der kærnes smør, eller man kan hjælpe med at
plukke de økologiske grøntsager og krydderurter i vores køkkenhave, som vi skal bruge til
madlavning de sidste dage. Vi slagter 2 økologiske kyllinger i landsbyen, som skal bruges til
“Chicken Tagine” dagen efter.
Herefter er der enten mulighed for at tage en vandretur gennem de 3 landsbyer som udgør
Ait Abdi, eller men kan hjælpe Omars familie med at tilberede aftensmaden, bage lokale
brød mm.
Aften:
Efter aftensmad hos Omars familie, er der underholdning af lokale musikere / dansere.
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Torsdag: Lær at tilberede tagine med Omar
Omar lærer gruppen at tilberede 3 forskellige typer tagine med hhv. fisk, kylling og grøntsager og en masse lækkert tilbehør.
Morgenmad: Kl 9.00 på tagterrassen
Formiddag:
Vi køber ind på det berømte Spice Market til madlavningen, hvor det er en god idé at købe
ekstra krydderier som kan tages med hjem. På vejen tilbage køber vi ind på det lokale
marked, hvor vi finder de sidste grøntsager til aftenens festmåltid.
Eftermiddag:
Vi spiser en let frokost på tagterrassen, og opstarter tilberedningen af alle de indkøbte lækkerier. Alle får særlige opgaver som man skal stå for.
Aften:
Vi anretter en fælles buffet på tagterrassen som kan nydes sammen med et glas lokal vin.
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Fredag: Fridag
Morgenmad: Kl. 9.00 er der fælles morgenmad og afslapning på tagterassen, hvor Omar kan
fortælle om forskellige muligheder:
• Gå på indkøb i souken, hvor det er muligt at købe fødevarer og krydderier til at bringe med
hjem.
• Køb nogle af de mange fantastiske håndlavede varer, herunder, tæpper, keramik, trævarer
og de særlige metallamper som giver et smukt lys.
• Besøg den berømte koranskole Madersa Ben Youssouf og/eller det fine fotomuseum i
nærheden heraf.
• Tag en dag til velvære på et af byens utallige hamam. En hamam er et traditionel badehus,
hvor man bliver skrubbet og masseret med velduftende olier og vasket.
Efter knap to timers behandling er man et helt nyt menneske. Ren, afslappet og klar til at
rejse hjem dagen efter.
Omar kan fungere som lokal guide afhængig af hvad gruppen har lyst til at opleve denne
sidste dag.
Aften:
Improviseret madlavning og hygge på tagterrassen
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Lørdag: Hjemrejse
Formiddag:
Vi afslutter med en fælles morgenmad på tagterrassen, hvorefter vi bliver afhentet og bragt
til lufthavnen med baggagen fyldt med inspiration, minder og krydderier til fremtidig madlavning.
Eftermiddag:
Hjemkomst til København kl. ca. 15:45 efter 4 timer og 30 minutters direkte fly fra Marrakech til København.
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Pris:
Rejsens samlede pris: 8.800 kr. som indeholder alle beskrevne aktiviteter, transport og entréer, herunder:
-

Direkte fly København/Marrakesh tur/retur.
Guidning og undervisning i marokkansk madlavning af Omar Aatabi
Hotelophold i delt dobbeltværelse i Riad of The Storks.
Morgenmad og alle måltider på heldagsudflugter.
Entreudgifter i forbindelse med udflugter og besøg på koranskole, paladser mv.
Egen bus med aircondition på udflugter til Essaouira og Ait Abdi.

Rejsens pris er baseret på delt dobbeltværelse.Der er er et tillæg på 2.000 kr. for enkeltværelse, og mulighed for rabat på 2.000 kr. hvis man ønsker delt køjesengsværelse.
Inkluderede udflugter:
-

Halvdags rundvisning i Marrakech, med introduktion til markederne i souken.
Halvdagsudflugt med hestevogn og besøg i Jardin Majorelle.
Heldagsudflugt til Landsbyen Ait Abdi inkl. frokost og aftensmad med Omars familie.
Halvdagsudflugt med besøg på Spicemarket og andre lokale markeder.
Heldagsudflugt til Essaouira med besøg på kvindekooperativ som producerer Argan
olie, og besøg på fiskehavnen hvor vi også spiser en dejlig frokost og køber ind.

Ikke inkluderet:
Afbestillings- og rejseforsikring
Måltider på restauranter i Marrakech, ligesom drikkevarer i riaden afregnes særskilt.
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Praktiske oplysninger:
Rejseperiode: 11-18. November 2017
Tilmelding sker henvendelse til Kasper Brejnholt Bak som varetager bookninger, og han kan
kontaktes på mail: kasper@riadofthestorks.com eller mobil 61464814.
Reservation af en plads på holdet sker ved overførsel af den fulde pris på enten 6.800, 8.800
eller 10.800 kr. / person på konto 7754 0001344840 i Jyske Bank. Betaling skal ske senest
den 1.10.2017.
Afbestilling: Det anbefales at tegne afbestillings- og rejseforsikring, hvis ikke man har
en sådan i forvejen. Betaling refunderes kun ved aflysning af rejsen, men man er meget
velkommen til at videreformidle opholdet til andre bekendte, hvis man bliver syg.
Venteliste: Deltagerantal afhænger af, hvor mange af vore gæster der ønsker enkeltværelse,
men er maksimalt på 14 personer. Når riaden er fuld, oprettes en venteliste, og gæster tilbydes en plads på en senere tur.
Valuta: Man kan enkelt hæve den lokale valuta Dirhams i hæveautomater, så det er ikke
nødvendigt at veksle til hverken Euro eller Dirhams hjemmefra.
Pas og visum: Der er ikke krav om visum til Marokko, men pas skal være gyldigt mindst 3
måneder efter hjemrejsedato, så tjek det for en sikkerheds skyld.

