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MAROCKO

MAROCKO 29/11 - 4/12 2019

Rundresa i södra Marocko

Annika Thunström på Marockoresor.se bor i Marocko under vinterhalvåret och bedriver 
guidade turer för svenskar och norrmän. Annika har lång erfarenhet från resebranschen 
efter många år i Vingresor och hon är ledarskapskonsult i Sverige under sommarhalvåret. 
Vi får intryck av att hon har stor erfarenhet och känns som rätt person för arrangera en 
intressant och givande Marocko-resa för medlemmar i Estepona Nordico.

Annika erbjuder en 5-dagars specialresa för oss i liten grupp på 8-12 personer. En liten 
grupp blir mer hanterbar och ger tillgång till mer genuina miljöer, hotell och restauranger. 

Här kan du läsa det detaljerade programmet: 

http://www.esteponanordico.com/onewebmedia/
Program_Marocko_Estepona_novdec_2019.pdf

• Kostnad: 6300 kr/deltagare exklusive flygresan ToR Malaga. 
Flyget kostar ca 1300-1500 tor.

• Anmälningsavgift: 2000 kr betalas vid anmälan och resterande 4300 kr betalas 
några veckor före avfärd. Mer information om betalning 
kommer senare.

• Reseförsäkring: Det är viktigt att alla har en reseförsäkring som inkluderar 
sjuktransport om oturen är framme. Kontrollera din 
hemförsäkring och komplettera vid behov. Se resevillkoren 
nedan. Där finns tips om reseförsäkring.

• Hälsa: Det kommer bli en del promenader varför man behöver vara 
hyfsat rörlig, frisk med normal-god/god kondition. Både 
Marrakech och Essaouira är bilfria och det blir långa 
promenader i gränderna. Riaderna (hotellen) har inga hissar så 
det är mycket upp och ned för trappor (Hotellet Mimouna i 
Essaouira har numera en hiss 1-3 trappor men man måste gå 
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sista trappan till frukostmatsalen). I bergen i Imlil är det väldigt 
många branta trappor bara för att komma upp till hotellet. Och 
vandringen är lite jobbig men överkomlig för de flesta, den tar 1-
1,5 timme upp och 45 minuter ned efter teet. Vi kommer att gå 
mellan 10–16 000 steg/dag. 

• Flyg: Var och en bokar sin egen flygresa (se nedan). Det blir en 
mellanlandning i Madrid på vägen hem.

Till Marrakech den 29/11 2019.

Hemresa den 4/12 2019.

Anmälan: Intresseanmälan via www.esteponanordico.com/kontakt.html  .   

Välkomna! 
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