
AKTIVITETER för boende i Estepona med omnejd
PROGRAM: www.esteponanordico.com/aktiviteter.html

FÖREDRAG

Vill du också vandra i
Atlasbergen, övernatta i
Saharas öken, shoppa till
du droppar i Marrakech och/
eller njuta av lugnet i
Essaouiras bilfria gränder?

Nyfiken på Marocko?
Möt Marockoresans Annika, söndagen 16 februari kl 17:00

i ACE-clubs lokal!

Marocko, så nära geografiskt men ändå så långt bort. En ynka timme med båt.

Exotiskt och annorlunda. Med snöklädda bergstoppar på över 4000 meter. Med spännande 
bergsformationer och djupa raviner. Med jordfärgade berberbyar som klänger som 
örnnästen längs bergssidorna. Med magiska sandformationer i Saharas sanddyner. Med 
myllrande och larmande gränder i Marrakech. Med evighetslånga öde stränder längs 
Atlantkusten, med hårdpackad sand, perfekta för långpromenader. Med en kaskad av 
färger, för att inte tala om det magnifika konsthantverket med intarsia i tuja-trä, vördsamt 
uthamrad keramik och välsvarvad stuckatur och fantasirika mattor. 

Men allra starkast brukar minnena från möten med människor vara, i miljöer som ibland 
känns som en sedan länge svunnen tid.  

Jag brukar kalla Marocko för hänförelsernas land. Det går inte en dag utan att jag får en 
kick av en häftig naturupplevelse eller ett spännande möte med en människa.  Marocko 
överraskar varje dag. Det blir aldrig långtråkigt. Jag brukar säga att ”i Marocko blir det sällan
som man tänkt sig. Det blir oftast bättre…”.

Det säger Annika Thunström som bott de senaste fem vintrarna i Essaouira och som 
tillbringade sin första marockovinter i Agadir för 40 år sedan, som reseledare för Ving.

Annika, som driver Marockoresan, älskar Marocko tycker att det är en guldgruva för att få 
med sig stora upplevelser hem. Till små priser.

Marocko är en annan värld, så spännande och så inspirerande. Men också så annorlunda 
att det kan vara knepigt att fixa en bra resa på egen hand. Man behöver ha rätt kontakter för
att gå genvägar. 

Forts..
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Forts..

I december 2019 var vi åtta personer från Estepona Nordico 
som gjorde en 5-dagarsresa tillsammans med Annika. Vi föll 
pladask, så nu vill vi se mer av detta spännande land. Därför 
kommer Annika till Estepona för att visa bilder, berätta mer och 
svara på frågor. Kanske ska vi planera en ny gemensam resa?  
Eller vill ni göra er egen skräddarsydda? 

Plats: ACE-club, Calle San Roque, 65 i Estepona.

Datum: 16 februari kl 17:00.

Kostnad: 10 euro inklusive 1 glas vin eller 1 glas öl. Betalas vid ankomst. 
Allt överskott går till den lärare Annika känner som på ideell basis  
undervisar fattiga i engelska i en gränd i Essaouira. 
Vänligen ta med kontanter.

Anmälan: Anmäl dig via www.esteponanordico.com/kontakt.html. 
Sista anmälningsdag den 14 februari. Begränsat antal platser.
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