RIAD OF THE STORKS
Skriveophold / Refugium

Den centrale plads i Medinaen, Jemaa el Fna, udgør byens pulserende hjerte

”Riad of the Storks” er et hyggeligt, mindre 5-værelses hotel, som ligger i Marrakech i den historiske bydel
Medinaen. Riaden ligger i et bilfrit, roligt område og er dermed den ideelle ramme omkring fordybelse i en
koncentreret skrivefase.
Hver måned reserveres der minimum én uge til skriveophold for forfattere, kunstnere og forskere, som ønsker
mulighed for ro og fordybelse inkl. fuld forplejning. ”Riad of the Storks” anvendes bl.a. som refugium for Gyldendals
forfattere, ligesom danske og norske universiteter bruger stedet til skriveophold. Det er naturligvis også muligt at
deltage for andre, som har behov for ro og fordybelse.
Fastlagte skriveophold:
Måned

Datoer

Oktober UDSOLGT
Oktober NY
November NY
November UDSOLGT
December
Januar
Februar
Marts
April UDSOLGT
Maj
Juni

07-14.10
21-28.10
18-25.11
25.11 – 2.12
02-09.12
13-20.1
03-10.2
17-24.3
07-14.4
12-19.5
02-09.6

Gennemsnitlig
Max. temp.
29
29
23
23
20
19
21
22
24
27
31

Gennemsnitlig Min.
temp.
16
16
11
11
8
6
8
11
13
15
19

Direkte fly
tur/retur *
2664 kr.
2964 kr.
1964 kr.
1964 kr.
1164 kr.
1564 kr.
1564 kr.
2064 kr.
2140 kr.
1664 kr.
1664 kr.

* flypriserne er fundet d. 8.8.17. med Norwegian.

Eksklusive skriveophold: Såfremt man er en gruppe på 2-5 personer, som ønsker et skriveophold i forbindelse med
fælles arbejde uden eksterne deltagere, er det også muligt at forespørge om mulighed for dette uden for de
fastlagte perioder.
Fly: Norwegian flyver direkte til Marrakech på kun 4,5 timer. De angivne priser er for direkte fly tur/retur med
Norwegian pr. 8.8.17, så de kan være steget, og generelt tilrådes det at købe billetter så hurtigt som muligt.
Vi anbefaler de direkte fly med Norwegian men det er muligt at finde endnu billigere billetter på momondo.com.
Med mindre andet aftales, afhenter Omar vore gæster med det direkte Norwegian fly, som ankommer fra Kastrup
lørdag formiddag, medbringende et skilt hvor der står RIAD OF THE STORKS.
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Den store opholdsterrasse

Om riaden:
Traditionelt set er riader bygget op omkring et centralt gårdrum med vandbassiner og beplantning, hvorfra der er
adgang til værelser fra svalegange, som ligger ud imod gårdrummet. ”Riad of the Storks” er netop blevet
totalrenoveret, og bygningens materialer og indretning er baseret på berberkulturens rige håndværkstraditioner
med både ægte tæpper, originale puder, håndlavede møbler og lamper, traditionelle pergolaer, støbte sofaer og den
karakteristiske tadelakt-puds, som alle indvendige vægge og tagterrasserne er pudset op med.
I stuetagen findes en fælles vinkelstue med pejs, som rummer minibibliotek med læseafdeling og wi-fi,
spiseafdeling/fælles mødebord til 10 personer. Det centrale gårdrum med marokkansk bad kan ligeledes anvendes til
ophold, og herfra er der adgang til både køkken og toilet.
Øverst findes 3 fælles tagterrasser. Den ene er indrettet med et stort udekøkken med pejs/grill og spiseafdeling,
hvor maden som regel tilberedes. En anden er indrettet med store støbte sofaer med madrasser langs alle vægge til
afslapning og ophold, og herfra er der udsigt til storkerederne på Palais Badii. På den sidste terrasse er der etableret
en stor jacuzzi, hvor man kan slappe af efter en lang dags arbejde. Der er elektricitet og wi-fi på tagterrasserne, så
man kan medbringe sin bærbare computer, og de små spiseborde kan fleksibelt anvendes som arbejdsborde.
Alle værelser er indrettet med traditionelle møbler og tæpper, har eget bad og toilet, aircondition til
opvarmning/nedkøling, skrivebord og trådløst internet. Der er ligeledes adgang til printer i riaden.

De største værelser har både en sofa og en dobbeltseng
Riad of the Storks

40, Rue Berrima

Derb Touareg

40008 Marrakech Medina

www.riadofthestorks.com

Omar og hans kone Ouaffa tilbereder de dejligste marokkanske specialiteter

Personale:
Omar og Ouaffa er riadens meget imødekommende værter, og man føler sig hurtigt hjemme. Omar taler både
engelsk og fransk og kender Marrakesh som sin egen baglomme. Han er meget vidende om kulturelle og politiske
forhold i Marokko, og kan introducere gæsterne til byens mange tilbud og muligheder, hvis man får lyst til en
eftermiddagsudflugt.
Fuldpension:
Gæster mødes hver dag til morgenmad, som serveres på tagterrassen kl. 8.00, og frokost serveres kl. 12.00, og man
samles igen til en 3 retters middag og hygge på tagterrassen om aftenen efter kl. 18.00, hvor man kan nyde
solnedgangen og udsigten over storkerederne ved Palais Badii. Der er gratis vand, te, kaffe og frugt i løbet af dagen,
og det er muligt at bestille øl og vin mv., som afregnes særskilt.
Onsdag aften anbefales det, at spise på en af de mange dejlige restauranter i Marrakech, da vi ofte har en udflugt til
Ait Abdi i løbet af dagen, hvor Omar er guide. (Se mere herom på sidste side)
Antal deltagere:
Maksimalt 4 personer i separat dobbeltværelse. Det er dog muligt at tage en ven eller partner med imod en
merbetaling på 2.500 kr. inkl. fuldpension ved indlogering i det samme dobbeltværelse. Herudover har vi et værelse
med 6 køjesengspladser, som kan bookes for 2.500 kr./person ved større grupper.
Særlige vilkår:
I uger med skriveophold er det ikke muligt at medbringe børn under 16 år.

Udekøkken på tagterrassen
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Vinkelstuen i stueetagen rummer både spiseafdeling og læseafdeling/bibliotek

Praktiske informationer:
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.
Sundhed: Vi arbejder sammen med en engelsktalende læge, hvis der skulle opstå behandlingskrævende sygdom.
Herudover har vi et medicinskab i riaden med de mest almindelige lægemidler, og ellers ligger der et apotek kun 300
meter fra riaden. Det er ikke nødvendigt med vaccinationer.
Elektricitet: Man kan bruge danske stik i stikkontakter.
Klima: Den gennemsnitlige temperatur i Marrakech ligger generelt over 20 grader det meste af året. Jacuzzien på
tagterrassen er god, hvis man skal køles ned i de varme måneder, og skal det være rigtig koldt findes et traditionelt
marokkansk bad i det indre gårdrum, ligesom der findes en kold udebruser i riaden.

Jacuzzien er er dejligt sted at slappe af efter dagens arbejde
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Udsigten over storkene i solnedgangen er en fantastisk måde at slutte dagen af på.

En uges skriveophold koster 5.000 kr. inkl. lokale skatter og inkluderer:
- Afhentning i lufthavn
- Guidet tur i Marrakech på ankomstdagen, så det efterfølgende er muligt at finde rundt på egen hånd.
- Fuldpension, bl.a. med økologiske produkter fra landsbyen Ait Abdi.
- Løbende rengøring under opholdet
- Sengelinned, håndklæder mv.
Betaling:
Betaling foregår ved overførsel af den fulde pris på 5.000 kr. til konto 7754 0001344840 i Jyske Bank med angivelse
af navn. Betaling for ekstra personer på eget værelse, eller indlogering i køjesengsværelse til 2.500 kr./person, sker
til samme konto. Gyldendals forfattere har mulighed for at ansøge om gratis ophold gennem egen redaktør.
Kontaktperson:
Kontakt Kasper B. Bak på kasper@riadofthestorks.com eller mobil 61464814 for forespørgsler om ledige pladser.
Afbestilling:
Afbestilling af rejsen skal foretages skriftligt. Hvis rejsen afbestilles inden 8 uger før afrejse, tilbagebetales 2.500 kr.
Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejse, eller ved udeblivelse vil rejsens pris være tabt. Dette gælder også hvis
udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas. Det er muligt, at videreformidle opholdet til en anden uden
omkostninger, hvis man selv bliver forhindret i at tage af sted.

Morgenmad på tagterrassen
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Udflugt til Berberlandsbyen Ait Abdi:
Hvis deltagere har brug for et afbræk midt i forløbet, tilbydes der en udflugt til Berberlandsbyen Ait Abdi i
Atlasbjergene om onsdagen. Her er Omar født, og her bor det meste af hans familie stadig, inklusiv hans far på 106
år og moderen på 98 år.
Vi køber mange af de økologiske råvarer som vi spiser i riaden i Ait Abdi, og på denne måde er vi med til at sikre et
indkomstgrundlag for familien. De 5 værelser i ”Riad of The Storks” er navngivet efter Omars 5 søstre Aicha, Amina,
Fatima, Leila og Najia, og flere af tæpperne i riaden er vævet af Omars mor eller søstre.
Det er kun os som besøger landsbyen som turister, så den er helt uberørt, og det er en stor oplevelse at se hvordan
livet stadig leves helt i pagt med naturen, og som det har foregået i hundredevis af år.
På vejen til landsbyen besøger vi det ugentlige berbermarked, og når vi kommer frem, har Omars familie tilberedt en
dejlig frokost. I landsbyen er det muligt at prøve at ride på æsler, man kan se vores køkkenhave, og der er fine
muligheder for en vandretur igennem de 3 landsbysamfund som udgør Ait Abdi.
Denne udflugt koster 500 kr. (700 dirham) pr. person, som afregnes direkte med Omar. Der skal min. være 2
deltagere for at udflugten kan gennemføres.
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