Rejsebeskrivelse fra IMC´s tur til Marokko 2011
Af: Rita og Niels Jørgen Mortensen Tvedvænget 11, Seden 5240 Odense NØ

25. februar 2011 Tarifa
Alle er nået frem til campingpladsen Rio
Jara i Tarifa. Vejret er dejligt, og vi gør klar
til den spændende Marokko-tur. Sidst på
eftermiddagen er der indkaldt til informationsmøde. Pas og bilpapirer bliver efterset
og registreret, og rejselederen prøver at
berolige de nervøse sjæle. Alt skulle være
OK, de steder vi skal se i Marokko, så nu
er det bare med at komme af sted i morgen
tidlig.

mad og må gå hjem og tage sig en leverpostejmad.

27. februar 2011 Moulay Bousselham
– Rabat – Meknes

26. februar 2011 Tarifa – Moulay
Bousselham
Kl. 9.30 er alle vogne på plads ved udkørslen fra campingpladsen Rio Jara, og
det går mod færgehavnen i Tarifa.

Til middag er vi alle færget over det smalle
stræde og godt gennem pas- og toldkontrol
i Tanger, og det går mod første stop i Marokko – Moulay Bousselham.
Vi kører på motorvej det meste af vejen til
Moulay Bousselham. Det er en meget fin
og velholdt vej. Vi håber det er vejstandarden i Marokko.
Midt på eftermiddagen er vi fremme ved
campingpladsen. Vi spiser aftensmad på
den nærliggende fiskerestaurant. De fleste
fra selskabet er med, og det er åbenbart
for meget for den lille restaurant. Trods forudbestilling får flere af de fremmødte ingen

Dagrenovation

Efter morgenbriefing starter turen mod Rabat. Vi kører i den mere moderne del af
Marokko, som ligger langs Atlanterhavskysten. Her er store plastdrivhuse med
bl.a. bananpalmer. Landskabet ser frugtbart ud. Der er mange både mindre og store gartnerier. Ved indfaldsvejen til Rabat
holder vi og venter på guiden, som skal
føre os ind til byen. Det er virkelig godt, ellers tror jeg aldrig, vi var fundet hverken ind
eller ud igen.
Vel fremme på p-pladsen ved Den ufærdige Moske, er vi på en flot rundtur i byen.
Først besøger vi Den ufærdige Moske,
Hassantårnet og Mohammed V´s Mausoleum. Der er en fin udsigt over byen fra
pladsen ved mausoleet.

Derefter går turen til Kasbah Oudaja med
de mange små værksteder og butikker. Her
må vi tage en lille tepause, inden det igen
går opad gennem medinaen til et udsigtspunkt, hvor vi kan nyde det imponerende
syn ud over stranden og Kasbah Oudaja´s
kirkegård.
Efter rundturen i Rabat kører vi videre ind i
landet til Meknes, hvor vi overnatter på en
p-plads midt i byen.

1. marts 2011 Azrou – N'zala ved Ait
Messaoud(en nedlagt dyrepark)

28. februar 2011 Meknes – Azrou
Kl. 9.00 er der guidet bytur i Meknes. Vejret er fint, og det er en dejlig tur.
Vi går gennem den gamle bydel, ser den
store moske, souken og besøger den
gamle koranskole.
Turen slutter på den store Place El-Hedim, som har Marokkos største og flotteste
byport – Bab Mansour.

Hestetaxa
Efter frokost fortsætter vi mod Azron. Vi
kører forbi nogle store marker, hvor der tørres løg. Storslået natur og en meget flot
køretur.
Sidst på eftermiddagen er vi fremme ved
Euro-Camping i Azrou. En utrolig flot
campingplads.

Der er rim på indersiden af ovenlysvinduerne, da vi vågner; men solen varmer godt,
og vi spiser morgenmad ude foran bilen.
Det er betydelig varmere end inde i bilen.
Først kører vi ud i cederskovene ikke
langt fra Azrou. Nu er vejret allerede dejlig varmt igen. Vi holder på en lille plads
ved et 41 meter højt og meget gammelt cedertræ. Der skulle også være nogle abe i
området; men de synes vist, det er for koldt
og er ikke stået op endnu, så vi kører videre ud i bjergene. Der må være meget
sne i det område, hvor vi kører, for der er
mange murede sneskærme. Det er et meget goldt og stenet område med store fåreflokke og små lerklinede huse/hytter. Vi når
byen Timadite, hvor vi går en tur, inden vi
fortsætter ud i bjergene.
60 km. fra Azron når vi en kilde, som skulle
have noget meget rent vand . Vi er blevet
anbefalet at fylde vandtanken her, så det
gør vi; men det er en meget kold fornøjelse.

Temperaturen er noget nær nul grader, og
det blæser en stiv pelikan. Alle er blå i an-

sigterne af kulde, inden bilerne er fyldt op
med vand; men hvad gør man ikke for rent
vand på disse kanter.
Det går videre over passet ”Col du Zad”,
som ligger i 2178 meters højde.
Efter frokost når vi mineområderne ved
Zaida, hvor franskmændene har udvundet
mange mineraler i deres kolonitid. Det ligner et helt månelandskab.
Vi kører videre over passet Tizi-n-Tairkemt i Høje Atlas. Det ligger i 1967 meters
højde, og sidst på eftermiddagen når vi vores campingplads i N´zala ved Ait Messaoud (en nedlagt dyrepark).
Der er fællesspisning omkring bål til aften.

meget af det vi har set indtil nu i Marokko,
forfaldent og meget snavset. Derefter kører
vi gennem Legionær-tunnellen og den
storslåede Ziz-slugt til den store opdæmmede sø ”Hassan Addakhil”.
Til middag er vi fremme ved campingpladsen ”Den blå Kilde” i Meski. ( Saurce
bleue de Meski).
Vejret er dejligt, og efter lidt problemer med
strømtilslutningen, spiser vi frokost og begiver os en tur ud i byen. Alt er virkelig primitivt her. Kvinderne vasker tøj ved kilden,
og børnene bruger gaden som toilet. Ved
campingpladsen er de handlende meget
påtrængende og aggressive, og der er hele
tiden tiggende børn og unge omkring vognene.

3. marts 2011 Meski

Desværre er det meget koldt og blæsende.
Vi får kamelbøffer og salat, og det smager
rigtig godt; men på grund af kulden bliver
det ikke så hyggeligt. Alle fryser og trækker
sig tilbage til vognene.

2. marts 2011 N'zala – Meski
Det har været frygteligt koldt i nat. Under
frysepunktet – både inde og ude. Det har
sneet i bjergene, og vagten på pladsen sidder indhyllet i tæpper på sin plasticstol i
skuret ved udkørselen. Det må være ganske forfærdelig koldt for han. Jeg tænder
alle gasblus på komfuret for hurtigt at få lidt
varme i vognen. Det er bare med at blive
færdig med morgenmaden i en fart, så vi
kan komme videre sydpå til lidt mere varme.
Det har været endnu en fantastisk tur gennem Høje Atlas i dag. Vi stopper ved nogle varme kilder i en palmelund. Det er, som

Ingen kørsel i dag. Kl. 10.00 går vi en tur
med en guide ud for at se på oasen. Vi
går langs de varme kilder (vandet er hele
året omkring 21 gr.), hvor byens kvinder
sidder og vasker tøj, kommer til et sted,
hvor man er ved at fjerne store rødder med
en hakke, og ud på de små marker hvor vi
ser, hvordan deres overrislingssystem fungerer. Det er meget primitivt; men hele
landsbyen lever af det, der dyrkes i oasen.
Ved hjælp af tre træstammer kommer vi
over på den anden side af den flod, som
afskiller Meski, hvor vi camperer, fra det
gamle Meski, som nu er en ruinby.

Gamle Meski fungerede som oaseby indtil
1960, hvor de sidste gamle mennesker
blev tvangsflyttet til det nuværende Meski,

som ligger ved landevejen, og som både
har vand og el. Det er næsten ikke til at forestille sig, at folk i dag lever på den måde i
så små lerklinede boliger. Efter rundvisningen hopper vi alle den lange vej tilbage
igen over stok og ikke mindst sten og marker og gærder tilbage til campingpladsen.

Det er meget betagende at køre gennem
slugten, som på det smalleste sted er 10
meter, og et flot syn er det at se de 300
meter høje bjergsider rejse sig på begge
sider.
Vi overnatter på campingpladsen ”le soleil”, som ligger en halv snes kilometer fra
slugten.

5. marts 2011 Todra Slugten – Erfoud

Eftermiddagen er ren afslapning. Vi har
været heldig af få vores tomme gasflaske
fyldt igen, så nu behøver vi ikke mere spare på gassen.
I morgen gælder det Todraslugten.

Vi begiver os ud mod Sahara. Vi kører
gennem et flot ørkenlandskab med fantastiske taffelbjerge. Først besøger vi et museum bygget af en marokkansk kunstner.
Det er meget flot opført og viser nomadefolkets levevis. Indehaveren fortæller levende og engageret om sit arbejde med
opbygningen af museet. Han er billedkunstner og viser stolt sine tegninger frem i
galleriet.

4. marts 2011 Meski – Todra Slugten
Vi forlader campingpladsen i Meski. Et par
af bilerne kan ikke komme op fra pladsen
og må have traktorhjælp. Det er meget
dyrt, og de er meget utilfredse.
I Ar-Rachidia er vi inde på markedet for at
købe lidt ind, ellers kører vi hele formiddagen i det mest øde område, vi endnu har
været i. Vi holder ved Goulmima og nyder
den flotte udsigt over oasebyen.
Vi kører langs den gamle karavanevej,
og vi er virkelig kommet til et barsk og øde
område. I den lille by Tinerhin drejer vi ud
mod Todra Slugten.

Længere fremme mod Erfoud kommer vi
forbi et gammelt vandingsanlæg med nogle
meget dybe brønde. De er udgravet af slaver under den franske kolonitid og opført
på lange rækker i et meget sindrigt system.
Nu møder vi også de første sandafskærmninger, og et sted er der sandflugt over vejen. Da vi når frem til Erfoud er der problemer med indkvarteringen ved Hotel Xaluca.
”Vores” pladser er blevet udlejet til ca. 500
motorcykler med følgevogne, som skal ud
at køre rally i ørkenen. Det ender med, at
vi holder på hotellets busparkering natten
over. Det er i øvrigt også ganske fint.

Aftensmaden får vi på hotel Xaluca. Flot
buffet og musik til maden.

I morgen skulle vi gerne nå ørkenen, det
bliver spændende.

6. marts 2011 Erfoud – Erg Chebbi
Vi forlader p-pladsen ved Hotel Xaluca og
besøger et af de mange fossilsliberier,
som ligger lidt uden for byen. Det er meget
interessant at se, hvordan de får fremstillet
de mest fantastiske borde, håndvaske,
fade, en masse småting (souvenir) og
smykker af fossilerne.

Turen fortsætter til Rissani, og vi guides
ud i ørkenen af Ali, som har været vores lokale guide de sidste dage. Det går fint gennem ørkenen, og vi når uden besvær vores
lejr Camp Augerge du Sud, som ligger 9
km ude i ørkenen ved kanten af Sahara.
Flere af camperne har problemer med at
komme ind i lejren, og der graves, skubbes
og trækkes for at få alle på plads.
Sidst på eftermiddagen er der dromedartur i klitterne. Vi skal se solnedgangen i
ørkenen. Det er en meget smuk tur.

Efter solnedgang laver Sigge, vores rejseleder bål, og vi hygger os med lidt rødvin
omkring bålet, nyder det fine vejr, stilheden
og den flotte stjernehimmel. Aftenen sluttes
af med et flot fyrværkeri. Skøn dag.

7. marts 2011 Erg Chebbi
En ”fridag” i ørkenen. Vi har brugt fridagen
på en jeep-tur i ørkenen, og det har været
en stor oplevelse. Først blev vi kørt ud i
bjergene, hvor vi samlede fossiler. Derefter så vi en landsby, hvor militærets familier
bor. Vi kørte langs grænsen til Algeriet,
hvor der er militæranlæg overalt. Lerhytter
med solceller på taget, det ser helt forkert
ud. Ved middagstid er vi nået frem til en
halv-nomadefamilie i et berbertelt. Her
spiser vi frokost, får en kop te og ser
hvordan de bor.

Efter frokost besøger vi en manganmine,
hvor minearbejderne bliver hejst op og ned
fra minen i spande. Jeg tror ikke de har arbejdstilsyn i Marokko.

Vi kører forbi de nedlagte franske minebyer, og turen sluttes af med folklore-musik,
spillet af ”de hvide mænd”.
Efter hjemkomsten begynder det at blæse
op, og det fyger med sand overalt. Ude
som inden.
En dejlig dag som afsluttes med buffet på
hotellet, hvor vi holder.

skal være fremme midt på formiddagen, så
vi kan nå at se deres store ugemarked.

8. marts 2011 Erg Chebbi – Tazzarine
Alt er fyldt med det fineste røde sand her til
morgen; men der er heldigvis ikke sandfygning mere.
Det går fint med at komme ud af lejren, kun
en bil hænger fast i sandet, og Ali fører os
problemfrit ud af ørkenen og ind til Rissani, hvor vi er på rundvisning i den gamle
kasbah, som løbende bliver restaureret for
midler fra Unesco.
Bagefter er vi til tæppefremvisning ved
Hafid, som også byder på te og marokkansk pizza bagt i lerovn.

Vi kører gennem den flotte Draa-dal, som
udelukkende består af oaser med daddelpalmer, og der er mange små boder med
dadler ved vejen.
Zagoras ugemarked er meget stort, flere
fodboldbaner dækker det, og der kan købes alt hvad hjertet begærer. Vi får handlet
nogle tæpper. Det var en sjov oplevelse
med te og hyggesnak, og forsøg på af få
os til at købe noget mere.
Fin dag med fint vejr.

10. marts 2011 Zagora

Inden vi kører videre mod Tazzarine, aflægger vi lige byens marked et besøger.
Det er et meget øde og næsten mennesketomt område, vi kører gennem, inden vi når
frem til Tazzarine, hvor vi holder på en
noget forsømt plads - Camping Bougaferved et hotel.

9. marts 2011 Tazzarine – Zagora
Så er vi ude af ørkenen igen.
Vi kører sydpå mod Zagore, en meget vigtig karavaneby med et kæmpestort marked
om onsdagen. Der er ikke så langt, og vi

I dag står der afslapning og hviledag på
programmet. Jeg bruger formiddagen til
sammen med Else og Hans Christian at
bestige det lokale bjerg - Ibel Zagora til
fods. Det ligger ca. 260 meter over campingpladsens niveau. Det er en dejlig tur,
og temperaturen er lige tilpas. Vi er hjemme igen godt middag, og Hans Christian
laver pandekager til vores eftermiddagskaffe. Sidst på eftermiddagen tager Jørgen på
en jeeptur op til toppen af bjerget.

11. marts 2011 Zagora – Ouarzazate
Vi starter dagen med at besøge den lille by
Tamagroute lidt udenfor Zagora. Byen var
tidligere et meget vigtigt religiøst center, og
her finder man også de berømte koboltpottemagere.

12. marts 2011 Ouarzazate – Ait Benhaddou
Først etape i dag gælder Atlas filmstudiet, som ligger 6 km nord for Ouarzazate.
Det er sjovt at se kulisserne fra de mange
kendte film som f.eks.Gladiator og Alexander den Store, der er indspillet her.
Vi får et indblik i den meget primitive fremstilling af deres lertøj og tagstenene, som
bruges til alle de nyrestaurerede kasbaher
på egnen. Vi går gennem kashbaen og
kommer til det berømte bibliotek Zawia,
hvor vi ser de mange fine gamle skrifter.
Stedet drives af Naciri-ordenen, og en af
de hellige mænd fortæller meget engageret
om de forskellige bøger. Vi ser mousuleet
hvor 7 hellige mænd og 1 kone er begravet og et gravsted for den hellige
mand Naceur, hvor folk fra omegnen valfarter til for at blive helbredt.
Efter besøget i Tamagroute kører vi tilbage
gennem Draa-dalen med de flotte palmeoaser. Det småregner, mens vi kører
over det fantastisk flotte Tizi-n-Tinififft pas
(1707 meter), og det lidt triste vejr fortsætter resten af dagen. Midt på eftermiddagen
når vi den meget berømte karavaneby Ouarzazate. Der er kun 8 grader udenfor nu,
og det er meget pløret. Det fine sand kan
slet ikke opsuge regnen.
Vi er til folkloreaften som afslutning på
dagen. Det skulle have været et udendørs
arrangement ved byens swimmingpool;
men på grund af det dårlige vejr er siderne
på teltet, hvor vi sidder, blevet lukket ned.
Musikken og sangen er ikke lige i vores
smag; men det er en flot og hyggelig aften
med en fornem servering til den tre retters
menu + the og flotte kager.

Efter besøget i filmstudiet, kører vi videre
ad nogle ganske forfærdelige veje (meget
mudrede) til Ait Benhaddou, hvor vi om
eftermiddagen besøger den gamle kasbah.
Der er en meget smuk udsigt fra den gamle kasbah. Ait Benhaddou er en ren museumsby, og alt er lagt an på turisme. Vi kan
komme ind og se i alle husene, og alt må
fotografere, vel at mærke mod betaling.
Det er stedet her, som bl.a. har dannet
baggrund for optagelserne til filmen
Lawrence of Arabia.
Det har været en meget afslappende dag;
men de næste 2 dage skal vi også køre
300 km pr. dag.

13. marts 2011 Ait Benhaddou - Tata
Det har været en lang dag med 298 km´s
kørsel. Vejene de første 200 km er ikke for
gode, og vi holder en gennemsnitsfart på
ca. 45 km. Vi kører over 2 meget flotte pas
på vejen. Tizi-n-Bachkoum på 1700 meter
og Tizi-n-Timlaine på 1640 meter. Bortset
fra de små oasebyer møder vi stort set
hverken dyr eller mennesker på vejen.
Godt middag når vi frem til vandfaldet
Cascade Atio ved Tissint. Her spiser vi

vores frokost. Det er nu ikke, fordi der er
meget vandfald; men naturen er rigtig flot.
Meget af vejen kører vi lige på kanten af
ørkenen og grænsen til Algeriet.
Sidst på eftermiddagen når vi Tata, hvor vi
holder ved Hotel-Camp ”Relais des Sables”. Aftensmaden, som består af grilltallerken, indtages i hotellets restaurant.

15. marts 2011 Fort Bou Jerif

14. marts 2011 Tata – Fort Bou Jerif
Vi kører hele formiddagen gennem et efterhånden ret ensformigt, øde område. Vi
møder kun få mennesker og dyr. Vejret er
overskyet med lidt regn ind imellem. Nogle
steder står markerne under vand efter
regnbygerne. Ved middagstid bryder solen
igennem, og vi kommer ind i et oaseområde. Det giver lidt mere afveksling, og ud på
eftermiddagen dukker store drivhuse op på
nogle marker. Vi kommer også forbi marker
med figenkaktusser i lige rækker.
Midt på eftermiddagen har vi fået handlet
ind og er nået frem til vores opsamlingsplads ved byporten i Laksabi, og turen ud i
den store kaktusørken begynder. Det går
over stok og sten. Ud og ind og op og ned i
een lang kolonne.

Det er hviledag i dag, og det bliver virkelig
en rigtig hviledag. Der var tilrettelagt en
vandretur i formiddags ud til ruinerne af et
gammelt legionærfort, der ligger på den
anden side af floden, som løber ved lejren;
men den opgiver vi at deltage i på grund af
regnvejr. Ergo ren afslapning hele dagen
indtil aftensmaden, hvor vi er til middag i
en af pladsens restauranter. Nu håber vi inderligt på lidt bedre vejr i morgen. Vi skal
køre meget de næste dage, og vejene er
ikke gode, når der er kommet regn.

16. marts 2011 Fort Bou Jerif – Tafraoute
Igen en dag med regn og køligt vejr. Nu er
vi snart trætte af diset og regnfuldt vejr. Det
er fjerde dag, vi vågner op til regn. Vi forlader Fort Bou Jerif og kører ind i landet
igen. Heldigvis har de på fortet, som lovet,
været ude og fylde de værste huller op på
pisten ind til den asfalterede vej. Vi kører et
langt stykke vej langs havet. Det er rigtig
flot, og vi er nede for at se klippeporten
ved Ifni. Vi kører gennem rigtig mange flotte landskaber i dag.

Vi spiser frokosten ved udsigtspunktet i
Gourizim, hvor der også er en klippeport.

meget kreative og fremstiller de mest fantastiske brugsting af ”gammelt affald”.

I Tiznit er vi inde for at veksle penge og se
på sølvarbejde. For første gang ser vi
noget, der ligner et dansk mini supermarked. I Tighmi køber vi en tajine, nu må vi
se, om vi kan lave noget ordentligt mad på
den hjemme i Seden. Det kommer nok ikke
til at smage, som det vi får her i Marokko. I
går fik vi kamelkød, det smager slet ikke
værst.
Det har været en meget smal og besværlig
vej, vi har kørt i dag, og vi er først fremme
ved campingpladsen Granite Rose i Tafraoute kl. 18. Der er internet på pladsen;
men det er en meget svag forbindelse, så
vi kæmper hele aftenen med forbindelsen
hjem til Fyn.

Der er også mange butikker, som bugner
af de lokale, meget farverige og særprægede skindtøfler, babouches, som
byen er berømt for.
Vi fortsætter vores tur mod Taroudant. Det
er en smuk vej, som snor sig over flere flotte pas. Den rute, vi oprindelig skulle være
kørt, var ikke farbar p.g.a. mudderskred, så
vi er kørt over Igherm; men det gør nu ikke
noget. Vi holder for lidt vejarbejde, ellers er
det bare fint. Der er mange blomster i grøftekanterne, nu det har regnet, og det ser
ikke så fattigt ud mere. Byerne ser mere
nutidige ud, og er pænt malet i lyserøde/
rosa farver.
Ved Ait-Yozea, forstaden til Taroudant, er
der meget vand på gaden, og vi bliver enige om, at der nok er gang i noget nyt kloakering? (måske). Indfaldsvejen til Taroudant er i øvrigt meget smuk med mange
blomstrende træer, og p-pladsen foran
Hotel Salam, hvor vi overnatter, ligger
overfor en flot park.
Aftensmaden får vi på Hotel Salam, som er
et meget fornemt hotel med mange internationale gæster. Vi får buffet, og det er
noget af en skuffelse. Omgivelserne er flotte; men der er ikke mad nok på fadene, og
der bliver først fyldt op igen, lige før vi skal
til at forlade hotellet.

17. marts 2011 Tafraoute – Taroudant
Fint vejr igen. Det har været meget koldt i
nat. Tafraoute ligger i 1000 meters højde
og i de omkringliggende bjerge, som når
op over 2000 meter, ligger der sne her til
morgen. Det er første gang i 10 år, det er
sket; men solen varmer utrolig hurtigt, og
det er dejlig varmt igen, inder vi kører videre.
Inden vi fortsætter turen mod Taroudant, er
vi på en lille bytur i Tafraoute. I et lille
værksted ser vi, hvordan arganolie fremstilles. Det er en meget besværlig proces,
så det er ikke så sært, olien er meget dyr.
De forskellige små værksteder i byen er

18. marts 2011 Taroudant – Marrakech

af tagterrasserne på pladsen. Det har simpelthen været en helt fantastisk dejlig dag.

Dejlig morgen. Vi skal tidligt af sted mod
Marrakech. I dag er det store bjergtur over
Høje Atlas og Tiz-n-test passet (2092
mtr.). Mange vælger at tage motorvejen,
fordi der går vilde rygter om smalle og dårlige vej med bjerg- og sneskred. Efter forespørgsel hos det lokale politi får vi garanti
for farbare og sneryddede veje. Vi må holde tre gange undervejs, hvor vejen er ved
at blive ryddet efter bjergskred, ellers er
den stort set i bedre stand, end de veje vi
har kørt på de to foregående dage. Vejret
er skønt, og det er en aldeles vidunderlig
tur op i de snedækkede bjerge. Først holder vi en lille thepause ved Tiz-n-test
passet, og frokostpausen får vi på en lille
restaurant ”Det rygende Vildsvin” i Souk
Ouirgane. Det er et vældig hyggeligt sted,
som ligger lige ned til Niss floden, som vi
har fulgt et stykke tid. Vi får tajine med kamel. Det smager ganske fortrinligt.
Midt på eftermiddagen er vi fremme ved
campingpladsen Ferdaous, som ligger
lidt udenfor Marrakech.
Kl.16.15 er der bustur ind til Marrakech,
Marokkos vigtigste turistby og landets fjerdestørste by.
Vi besøger souken og et helseurteapotek, inden vi afslutter turen med et besøg
på den berømte markedsplads Djemaa el
Fna, hvor vi spiser aftensmad i et af de
mange gadekøkkener.

19. marts 2011 Marrakech

Der er en helt speciel stemning på pladsen. Vi slutter aftenen af med kaffe på en

Vi har været tidligt oppe igen i dag. Allerede kl. 8.30 går turen med bus ind til Marrakech. Første stop på turen er modeskaberen Yves Saint Laurants tidligere
have, skabt af den franske maler Jardin
Majorelle i 1924. Haven blev brugt til opvisninger, mens Laurant levede. I dag er
det en meget velholdt, smuk og fredfyldt
park med sukkulenter, kaktusser, palmer
og fiskedam.
Derfra går det i hestetrukket karet rundt i
Marrakech med besøg ved mausoleet, i
souken og igen markedspladsen El Fna,
som ser helt anderledes ud ved dag.

Vi får frokost (lamme-taijin) på en af de lokale restauranter og bliver kørt tilbage til
campingpladsen kl. 14. På tilbagevejen ser
vi den store kgl. swimmingpool, som i
dag bliver brugt til forskellige byarrangementer.
Her til aften er der arrangeret fællesspisning på campingpladsen. Det er første
gang på turen, at vejret har været rigtig
godt til at sidde ude og spise, og det har
været meget hyggeligt. I morgen kører vi
ud til kysten igen.

20. marts 2011 Marrakech – Essaouira
Så går turen igen ud til Altanterhavet. Vejret er fint. Vi kører ikke i bjerge i dag. Det
er helt befriende bare at suse ud ad motorvejen. Der er mange store gartneriet langs
vejen og en mængde arganplantager. Vi
ser også et sted hvor gederne er oppe i
træerne for at plukke/spise frugterne. Der
er flere argan-kooperativer langs vejen.
Ved middagstid er vi nået Atlanterhavskysten, og så er det lige med at finde ppladsen ved hotel des Iles i Essaouira.
Efter frokost er der bytur, som starter i
fiskerihavnen.

Derefter besøger vi det gamle, ret imponerende fort, inden vi begiver os ind i
souken, hvor vi ser på de mange snedkerværksteder, som fremstiller de skønneste træarbejder. Vi besøger også sølvsmedesouken, og til slut ser vi på fiskemarkedet, inden vi begiver os hjem til campingpladsen. Vi har købt fisk og jordbær
med hjem til aftensmaden.
Der er ingen blå time i aften, så vi skal tidligt op i morgen, for at være færdig til kl.
8.30.

21. marts 2011 Essaouira – Oualidia
I dag går tur op langs Altanterhavskysten
over Safi til Oualidia. Desværre er det
meget diset. Først kører vi gennem store
thujaskove. På markerne har man travlt
med at pløje og harve. Der er både æsler,
heste, køer og dromedarer for markredska-

berne. Der er rigtig mange opdyrkede marker og gartnerier.
Lige før vi når Safi kører vi forbi en enorm
fosfatfabrik. Inde ved Safi, der regnes for
Marokkos keramikcentrum, er der omkørsel. Det er lige før, jeg får sved på panden.
Det går heldigvis let med at finde tilbage til
”vores” vej igen, og vi finder også nemt hen
til den gamle bydel, hvor der fremstilles
lertøj, på samme måde som vi gjorde herhjemme før i tiden. Det er meget interessant at se de gamle værksteder, hvor leret æltes med fødderne, og skålene drejes
på manuelle drejeskiver. Fadene håndmales og de tørres i solen inden de brændes i
de gamle ovne.

Efter en lille byvandring i pottemagerkvarteret kører vi udenfor byen og spiser
frokost på en af de store p-pladser ud til
vandet.
Vi fortsætter forbi Cap Beddouza og når
Oualidia, hvor vi holder ved Hotel L árraignée Gourmande. Det er bestemt ikke
nogen hyggelig plads, vi holder på i dag;
men den ligger lige ved stranden, og kl.
16.00 er der arrangeret en fin travetur
rundt ved lagunen. Vi er nede i en af klippehulerne helt ude ved vandet. Det er et
smukt syn ud over havet. På tilbageturen
går vi langs stranden, hvor fiskerbådene er
trukket op på land. Helt inde i bunden af
lagunen ligger Mohammed V's sommerresidens; men huset bruges ikke mere, og
er meget forfalden - nærmest en ruin.

Siggi, vores rejseleder har inviteret på
fiskerestaurant til aften. Vi starter med
hummersuppe – Oualidia er kendt for sine
hummer, krabber og østers - og så kommer der søpindsvin på bordet, det har vi
aldrig smagt før. Derefter følger fade med
forskellig slags fisk, og der sluttes af med
pandekager og the. Hyggelig aften.

22. marts 2011 Oualidia – Ousoud
vandfaldene
Vi kører nu ind i landet igen. Det er meget
tåger, og vi får ikke meget at se det første
stykke tid. Vi kører forbi nogle flotte kornmarker, og der dyrkes både roer, porrer,
agurker/græskar og ærter. Det er næsten
som et dansk landskab at se på; men med
russiske veje. Alt bliver godt sat på plads i
camperen i dag. Langs vejen er der nogle
enorme vandingsanlæg. Efterhånden får
solen brændt sig gennem tågen; men det
er lettere diset næsten hele dagen. Vi kører gennem et par byer med store markeder, og i Sidi-Bennour er det nærmest kaotisk at komme igennem. Her er de også
ved at lave ny omfartsvej, så alle vejskilte
er fjernet. Det gør det ikke ligefrem lettere;
men vi kommer gennem byen uden at køre
forkert og godt ud på den anden side.

Efter frokost begynder vi at se bjerge igen,
og midt på eftermiddagen er vi fremme ved
de store vandfald ved Ouzoud. Vi holder
på en naturcampingplads (meget natur)
og går en tur ud til vandfaldene.

Sanitetsbygning og El-installationer

De er meget flotte og de største vandfald i
Marokko med et fald på 100 meter.
Det er allerede mørkt kl. 19.00; men vi er
også trætte. Det har været en lang tur på
dårlige veje i dag.

23. marts 2011 Ousoud vandfaldene –
Azrou

Vi forlader Ouzoud og kører mod Azrou,
hvor vi skal overnatte på den flotte EUROcamp Emirates, som vi kender fra udturen. Vi skal køre langt i dag, og vejene er
ikke for gode. Vi kommer forbi den meget
smukke opdæmmede sø Bin-el-Ouidane.
Der er store områder med oliventræer, og
mange små oliemøller, hvorfra der sælges
olivenolie i plasticdunke ved vejkanten.
Grøftekanterne er fulde af blomster og mimoserne lyser gult i mange bjergkløfter.

25. marts 2011 Fes

Over middag blæser det noget op, og da vi
når Azrou, er vinden så kraftig, at vi, efter
at have drukket eftermiddagskaffe ved vognene, opgiver at spise vores aftensmad
ude. Vi er alle trætte efter den lange køretur. Hans Christian bager igen dejlige pandekager til aftenkaffen, og så går vi til ro.

24. marts 2011 Azrou – Fes
En dejlig afslappende dag. Strækningen vi
har kørt i dag er kun på 84 km.

Vi kører gennem Ifrane. Den eneste by vi
har set her i Marokko med røde spidse
tage. Det ser helt forkert ud. Der er meget
frodigt, hvor vi kører, og vejgrøfterne er
fyldt med blomster. Overalt er der travlt i
markerne.
Vi er fremme i Fes på Camping International til frokost. Solen skinner, og der er
ingen vind. Ren afslapning hele eftermiddagen. Aftenen fordriver vi med en sidste
gang fællesspisning ved vognene i det dejlige vejr.

I dag er der udflugt til den gamle bydel i
Fes, Fes el-Bali. Vi bliver afhentet af en
noget gammel bus, og er kun nået godt
udenfor campingpladsen, da den bryder
sammen. Efter nogen venten bliver vi kørt
ind til byen i flere mindre busser. Det sker
ad nogle veje, som vi bestemt ikke ville
have kørt med bussen, og det foregår i et
ret halsbrækkende tempo.
Først bliver vi kørt til kongepaladset, Dar
El-Marhzen og sat af ved Place du Commerce. Man kan ikke komme indenfor murene til paladsområdet. Det er lukket område for offentligheden. Vi ser på den fint
udsmykkede indgang til paladsområdet og
går så en tur langs Mellah'en, det tidligere jødiske kvarter. Det er underligt at se
alle disse små, gamle huse med balkoner
og vinduer ud til gaden. Meget forskelligt
fra arabernes lukkede huse. Ved Bab
Semmarin bliver vi samlet op af busserne
igen og kørt op til et gammelt fæstningsanlæg, Borj Süd, hvor vi har en fantastisk
udsigt over Fes. Derfra besøger vi et pottemageri, hvor vi bl.a. ser, hvordan de flotte mosaikker fremstilles. Så er der besøg i kasbahen. Der er kaldt til fredagsbøn i Kairaouine-moskeen, og vi får et
par stjålne blikke ind til nogle af de flotte
gårde gennem et par af de ialt fjorten porte. Moskeen har plads til 20.000 mennesker og er en af de største i Nordafrika. Vi
er inde og se et af garverierne i kasbahen.

Der er en frygtelig stank, og vi kan se
hvordan folk hopper rund i karrene med

bare fødder. Virkelig ulækkert. Så er der tid
til frokost, og det foregår i en fantastisk flot
restaurant inde i kasbahen. Vi var noget
betænkelige, da vi skulle lukkes ind; men
det blev så sandelig gjort til skamme. Efter
frokost kommer vi forbi helligdommen,
Zaouia Moulay Idriss, gravmælet for
grundlæggeren af Fes. Her søger folk til for
at blive befriet for deres bekymringer. På
vej ud af kasbahen kommer vi til NejjarineKomplex med museet, som er restaureret
af Unesco i slutningen af 1990. Vi slutter
kasbahbesøget i et væveri og bliver kørt
hjem til campingpladsen i ”vores små taxaer”. En noget halsbrækkende køretur.

26. marts 2011 Fes – Azilah
Det er meget diset, da vi kører fra Fes, og
den opdæmmede sø og Cheraga bjergene forsvinder næsten i dis. Da vi når passet Col du Zeggota og kører mod den romerske ruinby Volubilis, er det så tåget, at
vi næsten ikke kan orientere os; men
heldigvis er tågen lettet, da vi er færdig
med rundvisningen i ruinbyen.

27. marts 2011 Azilah – Tanger/Tarifa
I dag slutter Marokkoturen, og vi skal sejles
”hjem” til Europa igen. Vi forlader Azilah kl.
8.30 og kører i kortege til Tanger færgehavn, hvor vi først skal gennem paskontrollen. Derefter bliver bilerne scannet for
menneskesmugling. Da vi skal ombord på
færgen, er der ikke plads til de sidste 2
campere, fordi færgen er forkert læsset.
Det er meget ærgerligt og til stor irritation
for de tilbageværende, som må vente 2 timer på den næste færge.
Vi har besluttet os for at blive i Tarifa til i
morgen, på den campingplads hvor vi alle
mødtes før afrejsen. Vi skal have uret stillet
2 timer frem, og så skal vi lige mentalt omstilles til Europa igen.
En flot, interessant og meget vellykket Marokko-tur er afsluttet.
En stor tak til IMC og vores rejseleder Siggi, for det fantastiske arbejde de har haft
med tilrettelæggelsen af denne skønne tur.
Rita og Niels Jørgen

Der er stor aktivitet i markerne. Der høstes
grøntsagen (bønner/ærter), kunstvandes,
sprøjtes (med rygsprøjte) og pløjes.
Vi kører forbi mange store gartnerier.
Sidst på eftermiddagen er vi fremme ved ppladsen i Azilah, hvor vi skal holde den
sidste nat. Efter tankning af diesel, er der
lige tid til en hurtig tur på stranden, inden vi
skal til afskedsmiddag.

