
resa marocko

Marocko från  första parkett
I vinter går det att resa charter till Marocko igen, efter ett par års uppehåll.

Under en safaritur från det myllrande Marrakesh till  öknens 
totala stillhet hinner man med såväl dromedarritt som övernattning 
under stjärnorna. Text och foto: Lisa Ising

Det är långt till öknen   
även i  Marocko. 
Solen ska just gå 
upp när vi lämnar 

Marrakech i jeep och böneut
roparen kallar till dagens  första  
bön. Mot kvällen kommer vi att 
byta färdmedel och rida den sista 
biten på dromedar för en öken
natt i tält hos den berbiska  urbe
folkningen. Men det ska dröja 
länge innan vi kommer så långt.

När vi till sist når Zagora, på 
gränsen till Sahara är det nästan  
kväll. Vi har gjort 40 mil på åtta 
timmar. Över Atlasbergen i snö, 
genom dammiga  byar, dadel
odlingar och grönskande oaser. 
Längs de gamla karavanvägarna 
där bergens salt och guld förr 
fraktades mot kusten och byttes 
mot slavar. Vi har passerat 
 Marockos eget Hollywood med 
landmärket Ait Benhaddou, där 
filmer som Lawrence of Arabia 
och Gladiator spelades in. 
 
Tillsammans med chauffören 
har vi tränat berbiska ord och 
av pojkarna längs vägen har vi 
köpt dadlar. Vägen har smalnat 
och landskapet har blivit allt 
kargare. Efter många timmar 
har de första varningsskyltarna 
för dromedarer dykt upp.

Nu möter oss 
21årige Said med 
ett stort  leende och 
ett helt koppel av 
dromedarer  efter 
sig. Snabbt och ru
tinerat avgörs vem 
som bör rida på vilken drome
dar. Vem kan ha den envise? Vem 
 klarar den livliga? Alla djuren är 
hannar. Deras breda fotavtryck 
ser ut som näckrosblad i sanden.  
Sadlarna är rejäla med flera lager  

filtar och puckeln är mindre än 
man kan föreställa sig.

Ute i dynerna väntar tälten där 
vi ska övernatta. Solen är  de fi   
ni tivt på väg ner när vi  påbörjar 
den skumpande färden dit. Said 
knatar bredvid och pratar i 
 mobil och lyssnar på musik 
som vilken jämn årig som helst, 
men med glimten i ögat. Vi sko
jar om  Berberwhiskey 
(=mynta te) och Berber
television  (=stjärn  
himlen). Bakom oss 
 försvinner den sista 
grönskan innan 
 sanden tar vid.

I nattlägret 
ansluter  fler öken
entusiaster, bland 
annat ett gäng 
 turismstuderande 
spanjorer som är på 
sin första utlands
resa med knackig engelska och 
ingen franska. Men berbiska är 
de väldigt hungriga på att lära sig 
och de  antecknar flitigt.

Det här är livet! tjoar Rubén, 
en av dem, när han ställer av sig 
nattpackningen i ett av de små 
svarta tälten. 

Efter obligatoriskt mynta-te 
och hälsningsfraser är det dags 
för en av kvällens stora föreställ
ningar – solnedgången. Det går 
fort, i expressfart förvandlas vi 
till svarta siluetter och drome
darerna lägger sig till vila i 
sand dynerna. Det kyler genast 
på. Vi serveras värmande grön
sakssoppa harira och kyckling
tajine på grovt lergods.

Utanför tältet brinner redan 
 lägerelden och Said och de 
 andra dromedarförarna går loss 
på handtrummorna. Över oss 

tänds stjärnorna, fler och fler …
och nu känns det som vi är väl
digt långt borta, värt varenda 
 kilometer bergsväg. Så detta är 
Berbertele vision. Aldrig har vi 
sett en sådan stjärnhimmel! Det 
är lätt att känna sig tidlös. Så här 
har människor suttit i alla tider 
och hållit varandra sällskap i 
nattmörkret, också vi. 

Natten blir kall, vi gissar 
på sex grader, men under 

fem  lager kamelfiltar 
och i tjockaste ylle
tröjan sover man 
gott.  Genom tält
duken hörs ibland 
dromedarerna, som 
overkliga dinosaurie
bröl. Spanjorerna har 
frusit svårt och stapp
lar stela och trött
vakade ur sitt tält i 

 gryningen. Dromedarerna är 
 morgonsura och tjurar i 
dynerna  innan de sadlas. Said 
skrattar och serverar starkt te 
och ett kokt ägg som färdkost 
innan vi sitter upp. 

Om det fanns en minaret i 
närheten hade den ropat till 
bön nu, för om bara ett ögon
blick ska  solens allra första strå
lar bryta fram. Vår ökennatt är 
till ända.    

Så här har 
människor 
suttit i alla 
tider och 
hållit 

 varandra 
sällskap i 
nattmörkret
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Said.

Ökentur i sÖdra Marocko
Sikta på M’Hamid och Erg Chebbi 
eller Zagora. Marrakech-Zagora 
t/r med jeep inkl. chaufför, 2 tim-
mars kamelridning till/från natt-
läger i Berbertält, övernattning 
samt frukost, cirka 5 500 kr för en 
familj på fyra.
Swww.moroccodesert-tour.com
Swww.dunesdesert.com
Swww.arib-voyages.com



Marocko från  första parkett

på väg. Dromedarerna lufsar fram över 
sanden på väg till natt-lägret.

Snabb-
kollen!

Marrakesh
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Land: Marocko.
Tidsskillnad:  
– 1 timme.
Valuta: 100 dirham 

= cirka 80 kronor.
Visum: Nej.

Resa dit: Norwegian  från 
Köpenhamn och Stockholm, 
från cirka 4 000 kr  t/r. Char-
ter med Apollo till Essaouira, 
Agadir och Marrakech. Pris 
från 2 698 kr/person för en 
vecka i Marrakech.
Läs mer:  Swww.mtravel.se 
Swww.marrakech.se
Swww.apollo.se

Marrakech

Rabat
MAROCKO

SPANIEN

ALGERIET
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Äta och dricka3x  

Dar Essalam
Palatsrestaurang mitt i medinan där man 
äter som en sultan med magdans och allt. 
Den tjusiga miljön känns igen från Hitchkock-
filmen Mannen som visste för mycket. 320 kr 
för 7-rätters festmåltid, bland annat en frasig 
pastillia med duvkött.
Swww.daressalam.com 

Kosy Bar
Skönt lunch- och hängställe i euro-
stil för den som vill koppla av från 
stadens stoj och larm ett tag. På 
översta våningen sitter man bland 
eukalyptusträdens kronor med ut-
sikt över häckande storkar. Omkring 
hundralappen för en lunchmeny, en 
tjuga för kaffet.
S47 Place des Ferblantiers, nära 
Palais Bahia.
Skosybar.com

Magdans och 7-rätters

Café de France
Hit går man inte för maten, utan för 
den magnifika utsikten över torget 
Djema el Fnaa med sina ormtjusare 
och jonglörer. Dessutom på torgets 
skuggsida. Enkla lunchrätter som 
couscous och tajine för knappt 
hundralappen.

Hotel Mamounia
Legendariskt lyxhotell som sägs ha varit Winston 
Churchills favorithotell. En del av magin försvann 
i renoveringen härom  året, men fortfarande värt 
besöket.  Casino, pool och det hela. Dyrt!
Swww.mamounia.com

Riad Les Oliviers
Bra och prisvärd riad med fina rum och den stora 
terrassen som extra tillgång. Dock ganska svår 
att hitta i Medinans södra delar. Dubbelrum från 
400 kr/natt, beroende på säsong.
Swww.riad-les-oliviers.com  

Bo3x  

Riad Dar Dialkoum
Superb och liten riad i norra delen av Medinan 
med det lilla extra. Blommor och frukt på rum-
met, underbar inredning, engagerad personal 
och mycket bra kök. Dubbelrum från 600 kr/natt.
Swww.dardialkoum.com

Bo på Churchills favorit

resa marocko
färgstarkt. På färgarnas 
souk hittar du tyger i alla möj-
liga färger.
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Se och uppleva3x  

Jardin Majorelle
Färgsprakande trädgård av franska konstnären Jaques Majorell, återskapad av 
 modeskaparen Yves Saint Laurent. En uppfriskande upplevelse i ultramarin, havs-
grönt, persika och citrongult. Ta hästdroska dit! Inträde 40 kr/person.
Swww.jardinmajorelle.com

La Maison de la Photographie
Inspirerande fotomuseum, strax norr 
om souken, med svartvita bilder och 
porträtt. Missa inte caféet på takteras-
sen med utsikt över stan och Atlasber-
gens toppar. Inträde 30 kr/person.
Swww.maisondelaphotographie.ma

Bada på marockanskt vis

Shopping3x  

Souken marknaden under tak 
Även för den som avskyr att pruta och förhandla är souken ett måste. Här finns 
textiler, tofflor, smycken, träsniderier, kläder, keramik, mattor … Rekommenderas:  
Färgarnas souk, vacker med sina nyfärgade garner i skyn, läder-souken och 
 plåtslagarnas souk. Slutpriset bör ligga på hälften av utgångspriset, gärna lägre. 
Hav tålamod och ett brett leende!

Complexe Artisanal
Traditionellt konsthantverk samlat 
under ett tak. Butiken är statligt kontrol-
lerad med fasta priser. Ett bra ställe 
att jämföra med och för sista-minuten-
shopping, ofta billigare än i souken.
SAvenue Mohammed V , strax norr om 
Koutoubia-minareten.

Kläder, konst & mat

Hamam
Gå på badhus på marockanskt vis. Tra-
ditionellt och enkelt  eller lyxigare med 
massage. Cirka 140 kr för 45-minuters 
kroppsbehandling på lyxvarianten.
Swww.hammamziani.ma
Swww.lesbainsdemarrakech.com

Herboriste de Marrakech
Kryddor finns överallt men den här 
 butiken är bra. Fråga särskilt efter râs 
al Hânout, den traditionella krydd-
blandningen eller burkar med salt-
inlagda citroner.
S15 Rue du Domaine, El Mellah, mitt 
emot Palais Bahia.

Dessutom:
4 Kuba
4 Seoul
4 Lissabon
4 Skidnyheter

I butik 16 okt

22 sidor Thailand
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