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KURSRESA – PROGRAM

PRELIMINÄRA TIDER

LÖRDAG 27 APRIL: AVRESA TILL MAROCKO 

Avresa från Stockholm och Köpenhamn direkt till Marrakech med Norwegian. 

Flyg till Marrakech vid foten av Atlasbergen där vi landar under eftermiddagen. Transfer till
El Saadi Marrakech Resort (5*hotell nära Medinan) för incheckning och vila. Hotellet ligger
strax utanför Medinan som är benämningen på gamla stadskärnan i Marrakech.
Välkomstmiddag under kvällen.

Marrakech är en av Marockos kungliga städer och grundades 1062 av det muslimska
berberfolket almoraviderna under ledning av Yusuf Ibn Tashufin. Staden blev snart ett
betydande centrum i den muslimska världen. När Yusuf Ibn Tashufins son, Ali, styrde staden
byggdes bland annat de sinnrika, underjordiska bevattningskanaler som än idag förser
trädgårdar och parker med vatten. Muslimer från iberiska halvön sökte sig till Marrakech
och tog med sig den vackra andalusiska arkitekturen som blev stadens signum. 

SÖNDAG 28 APRIL: MARRAKECH

KURS: Kurs särskilt schema. 

På kvällen gör vi en rundtur i Marrakech gamla stadskärna. Den gamla stadskärnan i
Marrakech kallas Medinan och omges av en medeltida mur. Bakom vackert snidade dörrar
döljer sig palats och köpmannahus från olika epoker. Arkitekturens sirliga valvbågar och
kupoler, handelsstånden, de labyrintiska gränderna, invånarnas färgstarka klädedräkter och
kryddofterna bidrar till den orientaliska känslan. 

Under rundturen i Medinan upplever vi Koutoubia-moskén från 1100-talet med stadens
högsta minaret, citadellet samt mausoléer över döda sultaner och sultanpalatset från 1200-
talet. Hjärtat i Medinan är den färgstarka marknadsplatsen Djema el-Fna. Vi äter en sen lunch
under stadsrundturen. 

Dagen avslutas med besök i Marrakech äldsta trädgårdssystem, Agdalträdgårdarna från 1100-
talet, anlagd av sultanen Abd al-Mumin och bevattnad med det sinnrika system av
underjordiska akvedukter som kallas khettare. Bevattningssystemet är 30 km långt och leder
vatten från Atlasbergen. Trädgården är ca 500 ha stor med palmparker, olivlundar och
odlingar av olika nyttoväxter. 

Övernattning på El Saadi Marrakech Resort.

MÅNDAG 29 APRIL: MARRAKECH 

KURS: Kurs enligt särskilt schema. Efter kursen besöker vi Jardin Majorelle som är en av
Marrakech verkliga sevärdheter då vi också äter lunch.

Jardin Majorelle är en modern trädgård från 1920-talet som ursprungligen skapades av
landskapsmålaren Jacques Majorelle. 
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Trädgården som är belägen i den franskinspirerade stadsdel som kallas Ville Nouvelle höll på
att förfalla men köptes 1964 av den franska modeikonen Yves Saint Laurent med syfte att
vidmakthålla en unik trädgårdsvision. 

Idag omges det knallblå huset av färgsprakande blommor och växter som representerar 300
arter från fem kontinenter. 

Övernattning på El Saadi Marrakech Resort.

TISDAG 30 APRIL: MARRAKECH 

Kurs enligt särskilt schema.

ONSDAG 1 MAJ: MARRAKECH 

Kurs enligt separat schema. Eftermiddagen ägnas åt en utflykt till de mäktiga Atlasbergen.
Bergssidornas sluttningar täcks av cederskogar och vi passerar berberbyar byggda i
traditionell stil. Det blir middag hos en familj med lokal berbermeny. Övernattning på El
Saadi Marrakech Resort.

TORSDAG 2 MAJ: MARRAKECH 

Kurs enligt särskilt schema.

FREDAG 3 MAJ: MARRAKECH 

Kurs enligt särskilt schema.

LÖRDAG 4 MAJ: ÅTERRESA TILL SVERIGE 

Transfer till flygplatsen för återresa med Norwegian till Stockholm och Köpenhamn. 

Efter kursresan finns möjlighet att delta i en rundresa i Marocko. 

Privat tilläggsresa:

MAROCKOS LEGENDARISKA KUNGADÖMEN

LÖRDAG 4 MAJ: MARRAKECH TILL FEZ

Frukost på hotellet och sedan fortsätter färden över slätten nedanför de mäktiga Atlasbergen.
Bergssidornas sluttningar täcks av cederskogar och vi passerar berberbyar byggda i
traditionell stil. Så småningom når vi fram till Meknes med sin utsmyckade stadsport, Bab
Mansour, och det mausoleum som uppfördes åt 1600-talssultanen Moulay Ismail. Dagens
etappmål är dock den mytomspunna kungastaden Fez.

Middag och övernattning på hotell i Fez. 

SÖNDAG 5 MAJ: FEZ

Fez är den äldsta kungastaden i Marocko och landets kulturella och religiösa centrum. Staden
har traditioner som sträcker sig tillbaka till 800-talet och uppfördes av sultanen Idriss II.
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Medinan (Fez el-Bali), är sannolikt arabvärldens bäst bevarade stadskärna där inte mycket har
ändrats i stadsplaneringen sedan medeltiden. 

Basarer, vindlande gränder, marknadsplatser och så det centrala torget Djemaa el Fna där
fiktion och verklighet smälter samman. Ormtjusare, gycklare och kryddförsäljare. Fez kan
faktiskt stoltsera med ett av världens äldsta universitet, Kairaouine, grundat 859 som både är
moské, koranskola och universitet. 

Vi beger oss ut i Medinan och upptäcker den gamla, orientaliska stadskärnan med sitt
myllrande folkliv. Här tillbringar vi hela dagen med att uppleva miljöer och folkliv. 

Lunch under turen i Medinan.

Övernattning på hotell i Fez.

MÅNDAG 6 MAJ: FEZ 

Medinan i Fez har en av stadens äldsta trädgårdar, Jnan Sbil, som från början var en
palatsträdgård men öppnades för allmänheten av Moulay Hassan under 1800-talet. 

Trädgården som är 7,5 hektar till ytan har nyligen genomgått en omfattande renovering för att
återställas i  det ursprungliga skicket. Här blandas andalusisk och persisk trädgårdskonst
eftersom den ursprungliga trädgården skapades av muslimer från Spanien som lämnade
iberiska halvön 1492 i samband med den sk reconquistan. Jnan Sbil är en typisk islamisk
trädgård skapad för sinnesfrid och kontemplation, ett jordiskt paradis i väntan på det
himmelska. 

Vi tillbringar förmiddagen i Jnan Sbil. Om tiden medger finns möjlighet att besöka ytterligare
en trädgård inom Medinan, Batha, som tidigare var en palatsträdgård stängd för allmänheten.
Här finns numera även ett slags hembygdsmuseum för historia, traditioner och konsthantverk
i Fez.

Tillbaka på hotellet talar Mohammad Fazlhashemi om den islamiska trädgården: 

Ljuset har en speciell ställning inom Koranen och den islamiska trädgården har mycket träd
som olivlundar, mäktiga cederar och  palmalléer. Träden skall få ljuset att sila genom
kronverket och reflekteras i dammar och anlagda vattendrag. 

Middag och övernattning på hotell i Fez.

TISDAG 7 MAJ: FEZ TILL RABAT

Frukost och därefter fortsätter vi västerut mot Atlantkusten och Rabat som är Marockos
nuvarande huvudstad. Trots att Rabat har en historia som sträcker sig tillbaka till antiken med
feniciska och romerska bosättningar har staden modern karaktär. Samtidigt finns det en
gammal stadskärna och så sent som vid förra sekelskiftet fanns inget annat än den
muromgärdade medinan. Vi tillbringar eftermiddagen i centrala Rabat och vandrar i den
äldsta delen av staden som kallas Kasbah med sina vitkalkade hus i andalusisk stil. Här låg
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tidigare det kloster/fort som var stadens allra tidigaste bebyggelse. En trädgård i morisk stil
finns vid stadens södra del. Andra sevärdheter i Rabat är Hassans torn och Mohammed V´s
marmormuseum strax intill. Värt ett besök om tiden medger är också Chellah och de
överväxta ruinerna av den romerska bosättningen Sala Colonia.

Övernattning på hotell i Rabat samt avskedsmiddag. 

ONSDAG 8 MAJ: RABAT TILLBAKA TILL MARAKECH 

Återresa till Marrakech dit vi anländer under eftermiddagen. En sista möjlighet att handla
kryddor och mattor i Medinans basarer. 

TORSDAG 9 MAJ: HEMRESA

Transfer till flygplatsen för återresa med flyg till Stockholm och Köpenhamn. 
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Priser och resfakta

Kurs: Kulturkrockar i vården, prel 27 april-2 maj 2019

Kursavgift: 13.800 kr inkl svensk moms 2.760 kr
Resans pris: 26.800 kr. I resans pris ingår:

• Flyg i ekonomiklass Stockholm - Marrakech t o r
• Hotell med del i dubbelrum
• Frukostpension
• Stadsrundtur i Marrakech gamla stad
• Svensk färdledning
• Flygskatter och säkerhetsavgifter
• Transfers och transporter enligt programmet 

I priset ingår inte:
• Drycker och dricks
• Enkelrumstillägg: 5.700 kr

Privat tilläggsresa: Marockos kungastäder, prel 2-7 maj 2019
Pris: ca 9.500 kr
I priset ingår:

• Hotell med del i dubbelrum
• Halvpension (ibland lunch, ibland middag)
• Utflykter enligt programmet
• Transfers

I priset ingår inte:
• Drycker och dricks
• Enkelrumstillägg: 1.900 kr

Resevillkor
Priser och resdagar är baserade på flyg- och hotelltariffer, valutakurser och tidtabeller
gällande i oktober 2018. Alla uppgifter lämnas med reservation för ändringar efter detta
datum. Allt flyg sker i ekonomiklass. Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell till andra
likvärdiga om det skulle vara nödvändigt. Resplanen kan också komma att ändras p.g.a.
faktorer utanför vår kontroll. Researrangören frånsäger sig allt ansvar för eventuella
tidtabelländringar för flygen eller händelser av force majeure-karaktär. Resans pris är baserat
på att minst 20 personer deltar. 

Allmänna resevillkor
För dessa resor gäller de allmänna resevillkor som antagits 1975-06-16 av Svenska
Resebranschens Förening och Researrangörsföreningen i Skandinavien efter överläggningar
med KO. 

Särskilda Resevillkor
Avbeställning ska ske skriftligt. Expeditionsavgiften vid avbeställning är 2.000 kr samt ev
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kostnader  som debiteras för avbokning av flyg, hotell mm. Vid avbeställning senare än 60
dagar före avresan äger researrangören rätt att tillgodoräkna sig hela resans pris. Ändringar
utöver det givna researrangemanget kan i allmänhet inte göras eftersom detta är en
gruppbokning. 

Reseförsäkring 
Detta är en tjänsteresa och då gäller inte den vanliga hemförsäkringen. Medlemmar i
Praktikertjänst har en tjänstereseförsäkring genom företaget och vårdpersonal som inte är
anslutna till Praktikertjänst bör kontrollera sitt försäkringsskydd vid tjänsteresor. Kontrollera
om avbeställningsskydd ingår i din reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag angående
detta, alternativt teckna reseskydd via försäkringsaktiebolagt ERV.se. Frågor om
företagsförsäkring: Telefon: 0770 457 970. Telefon till förmedlarservice: 0770-456 908; E-
post: corporate@erv.se;  Fax: 08 454 33 21

Curomed Utbildning AB, Håkmark 213, 905 91 Umeå, 090-38375 
www.curomed.se, info@curomed.se 
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