
Marocko med Atlasbergen ger en exotisk upplevelse om det 
förflutna och all kunglig prakt. Mest känt är ju Marrakesh och 
Casablanca. Agadir vid atlantens kust erbjuder fantastiska bad. 

AllResor har lagt upp några exempel på specialresor! 

Mest spännadne är turer på de landsvägslösa områdena i 
Atlasbergen. Besök med  lokalbefolkningen i de olika byarna. 

 

Reseförslag i Marocko 

Kategori: Lodge ***+   halv/helpension 
Transport: Minibuss 
Start:  Casablanca 
Slut:  Casablanca 
Dagar:  8  
 
DAG 1: Casablanca 
Vid ankoms till flygplatsen välkomnas du vår 
representant.  
Kort inruduktion av den kommande resan av 
den lokala guiden. 
Transfer till valt hotell. Middag på hotellet 
 
DAG 2: Casablanca / Rabat (95 km) 
Dagen börjar med besök vid Marockos 
centrala markand i Habous området, 
Kungliga Palatset, Mohamed V torg,  
Anfa området och Hassan II moské.  
Fisklunch på egen bekostnad. 
Fortsätter sedan till Rabat där vi gör en 
citytur, besöker kungliga paltats i Rabat, 
Oudaya Kasbah, Mausoleet, Hassan tornet. 
Middag och övernattning 
 
DAG 3: Rabat / Meknes / Fez (220 km) 
Avresa till Meknes och besök vid Ismalian, 
berömd för sin 40 km långa mur.  
Därefter besök Bab Mansour, kungliga stallet 
och de judiska kvarteren.  
Eftermiddagen forstätter mot den heliga 
staden Maulay Idriss. Här ser vi ruinerna från 
romartiden vid Volubilis. 
Sedan fortsätter vi till Fez för övernattning.. 
 
 
 

DAG 4: Fez 
Heldags citytur i Fez, Marockos heliga stad 
sedan medeltiden, Medina och Bou Anania 
Medersas, Nejjarine fontain,  Moulay Idriss 
mausoleum, Karaouine moské. 
Marockansk lunch på en traditionell 
restaurant i Medina.  
På eftermiddagen besöker vi Fez Jdid. 
Middag med show som tillägg. Övernattning. 
 
DAG 5: Fez / Béni Mellal / Marrakesh 
(485 km) 
Avresa till Marrakesh och besök vid Berber 
by vid Immouzer Kandar och Ifrane. Stopp 
vid Béni Mellal, ett av Marockos jordbruks 
centra. Ankomst Marrakesh sen eftermiddag. 
Övernattning.. 
 
DAG 6: Marrakesh 
Idag besöker vi det historiska Marrakesh med 
Menara garden,  Saadian gravar, Bahia 
Palace, Koutoubia och Dar Si Saïd Museum. 
Under eftermiddagen besöker vi den 
berömda marknadsplatsen Djemaa El Fna 
som är mittpunkten i gamla staden. 
Övernattning. 
 
DAG 7: Marrakesh / Casablanca (250km) 
Morgonen på egen hand och efter lunch retur 
mot Casablanca. Övernattning. 
 
DAG 8: Casablanca  - Farväl 
Transfer till flygplatsen och assistans med 
formaliteter vid avresan. 

 

Kategori: Lodge ***+   halvpension 
Transport: Jeep 4x4 
Start:  Marrakesh 
Slut:  Marrakesh 
Dagar:  8  
 
DAG 1: Marrakesh  
Ankomst Marrakesh flygplats där du mäts av 
våra representanter. 
Transfer till valt hotell.. 
 
DAG 2: Marrakesh  
Idag besöker vi det historiska Marrakesh med  
Menara garden,  Saadian gravar, Bahia 
Palace, Koutoubia och  Dar Si Saïd Museum. 
Under eftermiddagen besöker vi den 
berömda marknadsplatsen Djemaa El Fna 
som är mittpunkten i gamla staden. 
Övernattning. 
 
DAG 3: Marrakesh / Ouarzazate / Zagora 
(375 km) 
Avresa med vår Land Rover till Ouarzazate 
via de höga Atlasbergen och passerar genom 
Tich’n’Tichka, passet på ca  2200 m höjd. 
Lunch i Ouarzazate, sedan fortsätter vi till 
Zagora via Anti-Atlas. 
Från Agdz följer turen genom många lokala 
byar och  palmområden längs Drâa floden.. 
Middag och övernattning.. 
 
 
 
 

 
 

Marocko 

  Casablanca - Marrakesh - Casablanca  8 dagar Södra Marocko & Kasbah 
  Safari med 4x4 jeep 



Marocko med Atlasbergen ger en exotisk upplevelse om det 
förflutna och all kunglig prakt. Mest känt är ju Marrakesh och 
Casablanca. Agadir vid atlantens kust erbjuder fantastiska bad. 

AllResor har lagt upp några exempel på specialresor! 

Mest spännadne är turer på de landsvägslösa områdena i 
Atlasbergen. Besök med  lokalbefolkningen i de olika byarna. 

Reseförslag i Marocko 
DAG 4: Zagora / Erfoud / Merzouga 
(250km) 
Tansikht och Nkob. Fantastiska vyer över 
Sahara öknen med sina ociviliserade byar 
och Sargho bergen. 
Vi stannar vid Tazzarine för lunch.  
Eftermiddagen fortsätter mot Erfoud via 
Alnif och Rissani, födelseplatsen för 
Alaouites Dynastin. Middag vid hotellet. 
 
DAG 5: Merzouga / Tinghir / Dades 
Tidig morgon för en kort promenade för att 
se soluppgångnen över sanddynerna i 
Merzouga.  
Retur till Auberge för frukost och sedan 
viadre till Tinghir Oasis via Erfoud.  
Tinghir är berömd för sin canyon vid 
Todghra  som når ca 250 meter.  
Lunch vid restaurant som ligger vid foten av 
canyon.  
Efter lunchen forsätter resan till Boulmane 
där vi kommer till Dades canyon. Via vägen 
till de tusenden Kasbahs. Middag och 
övernattning vid hotell i Dades. 
 
DAG 6: Dades / Ouarzazate (200 km) 
Avreser till EL Kelâa. Där kör vi på väglöst 
landskap till byn Skoura.  
Längs vägen passerar vi den vackar kasbahn 
Amerhidel. Möjlighet till lunch på egen 
bekostnad längs vägen. 
Körningen fortsätter till Ouarzazate, som 
ligger vid Atlas bergens bas.  
Middag och övernattning i Ouarzazate. 
 
 
 
 
 
 

DAG 7: Ouarzazate / Marrakech (200 km) 
Vi besöker kasban i Taourirt efter en kort tur 
i Ouarzazate.  
Sedan fortsätter vi till Aït Benhaddhou. 
Detta område är känt för sina många 
filminspelingar och är skyddat av UNESCO. 
Vidare till Telouet via det väglösa 
landskapet. Denna stäcka är den svåraste då 
vi måste passera två floderaviner och 
klättring upp mot Atlasbergen med vår 4 x 4 
Land Rover.  
Här möter vi av en förstummande utsikt. 
Besök vid  Kasbah i Telouet, tidigare boplats 
för Glaoui släkten, en av de mest 
inflytelserika släktet i området. 
Lunch längs vägen. Via Tich’N’tichka passet 
fortsätter vi till Marrakesh för middag och 
övernattning. 
 
Dag 8: Marrakesh 
Transfer till flygplatsen 
 
 

 
 

Marocko 

 
Min. antal pers 
Pris per person 

4 stjärnigt hotell 

2 8.000:- 

Enkelrumstillägg 1.800:- 

  Södra Marocko & Kasbah 
    Safari med 4x4 jeep 

Casablanca -  Marakech -    
Casablanca  8 dagar 

 
Min. antal pers 
Pris per person 

4 stärnigt hotell 

 
2 

 
6.700:- 

 
Enkelrumstillägg 

 
2.300:- 


