Ørkenvandring ved Erg Chigaga i Sahara
Særrejse i Marokko 28. marts 2019 - 6. april 2019

Tag på dit livs smukkeste ørkenvandring i Sahara. Vi bruger farverige Marrakesh som springbræt
til at nyde nogle smukke vandreture omkring Marokkos største sandklit Erg Chigaga ved den
rustikke berber by M´Hamid, som er sidste stop før Det Røde Hav, godt 3.000 km. mod øst.
Du vil udover, at fornemme ørkenens særligt smukke storhed, bla. opleve autentisk berbisk
gæstfrihed og gastronomi på nærmeste hold, gyldne solnedgange, den karakteristiske kasbah i
Ait Ben Haddou, vandring i Ouniladalen og den sprudlende medina i farvestrålende Marrakesh.
Ait Ben Haddou Kasbah og Medinaen i Marrakesh er UNESCO verdensarv.
Sahara er et fuldstændig mytisk og magisk sted at opholde sig - Et sted hvor legender fødes og
man forbløffes over hvordan livet opretholdes både blandt mennesker, dyr og planter.
Erg Chigaga, som er op til 300 meter høj, ligger i Marokkos største nationalpark Iriqui, hvori der
bor ganske få mennesker, men de der gør, holder stadig nomadetilværelsen i hævd, som deres
familier har gjort op gennem utallige generationer i trofast partnerskab med de uundværlige
kameler, som er et bemærkelsesværdigt studie i vellykket evolution.
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaug og DVL-rejseleder Kirsten Brandt, som i
2018 var rejseleder på en næsten identisk rejse, ligeledes arrangeret i samarbejde med Dansk
Vandrelaug. Vandreturene ledes af Happy Lama Travels lokale guider.

God rejselyst
Jan Tvernø
Indehaver af Happy Lama Travel
En del af Tvernø Travel Group - tt-group.dk

Torsdag den 28. marts 2019: Afrejse fra Danmark - Ankomst Marrakesh
Afrejse med Norwegian Airlines fra Kastrup tidligt om
morgenen og ankomst til Marrakesh ved frokosttid.
Efter frokosten går vi sammen med vores lokale guide på
besøg i den legendariske souk i Marrakesh, som er optaget på
UNESCO´s verdensarvsliste. Vi overnatter indenfor bymurene.
Riad i Marrakesh -/-/A

Fredag den 29. marts 2019: Marrakesh - Ait Ben Haddou (Tamdaght)
Vi starter vores rejse mod Sahara og passerer undervejs
Marokkos højeste bjergpas Tichka på 2.260 moh. hvorfra
udsigten over Atlasbjergenes snedækkede tinder og de
omkringliggende sletter er formidabel.
Rejsen fortsættes gennem frodige dale og traditionelle
berberlandsbyer, med besøg i den gamle kasbah Glaoui ved
Telouet til landsbyen Tamdaght tæt på Ait Ben Haddou.
Guesthouse M/F/A

Lørdag den 30. marts 2019: Ait Ben Haddou og Ounila Valley
Dagen indledes med et besøg i det levende museum,
fascinerende Ait Ben Haddou, hvor vi har god tid til at gå på
oplevelse i de små snævre gader mellem lerklinede huse.
Ait Ben Haddou, som er optaget på UNESCO´s verdensarvliste
har været brugt som kulisse til Gladiator og Games of Thrones.
Senere på dagen tager vi en vandretur på tre-fire timer i den
smukke Ouniladal med dens traditionelle berberlandsbyer.
Dalen udgjorde tidligere hovedhandelsruten mellem Sahara,
Alasbjergene og Marrakesh.
Guesthouse M/F/A

Søndag den 31. marts 2019: Ait Ben Haddou - M´Hamid - Erg Chigaga i Sahara
Vi fortsætter mod Sahara gennem den frodige Draadal. Vejen
ender i den meget autentiske berberby M´Hamid, hvorfra vi
fortsætter med off-road kørsel til vi ankommer i vores lejr for
foden af majestætiske Erg Chigaga i nationalparken Iriqui.
Ca. 1½ time før solnedgang boarder vi vores kameler for at
nyde den nedgående sol på helt traditionel ørkenvis. Du kan
vælge at vandre ved siden af karavanen.
Berber Teltlejr M/F/A

Mandag den 1. april 2019: Erg Chigaga i Sahara
Vi kører ca. 45 minutter fra lejren til udgangspunktet for vores
vandring Syd/Sydøst for Erg Chigaga. Målet for dagens
vandring er den forladte berberby Erg Smar og den udtørrede
flod Draa. Erg Smar var hjem for 35 landbrugsfamilier indtil
Draa blev opdæmmet og vandet forsvandt.
Vi spiser frokost i ørkenen og returnerer til lejren ud på
eftermiddagen. Vandreturen tager ca. fem timer og foregår
både i sand, buskads og på fast underlag.
Berber Teltlejr M/F/A

Tirsdag den 2. april 2019: Erg Chigaga i Sahara
I dag vandrer vi syd for Erg Chigaga med mulighed for at
vandre til klittens højeste punkt, som hæver sig godt 300 meter
over omgivelserne.
Vi spiser frokost i ørkenen og returnerer til lejren ud på
eftermiddagen.
Vandreturen tager ca. seks timer og foregår både i sand og på
fast underlag.
Berber Teltlejr M/F/A

Onsdag den 3. april 2019: Erg Chigaga i Sahara
I dag vandrer vi Nord/Nordøst for Erg Chigaga mod Jebel Bani
bjergkammen og en oase. Vi besøger en nomadefamilie og får
et indblik i en hverdag, som er meget langt fra vores egen.
Vi spiser frokost i ørkenen og returnerer derefter til vores lejr
ved Erg Chigaga ud på eftermiddagen.
Vandreturen tager ca. seks timer og foregår både i sand,
stenørken, buskads og på fast underlag.
Berber Teltlejr M/F/A

Torsdag den 4. april 2019: Erg Chigaga i Sahara - Foum Zguid -Taroudant
Efter morgenmaden forlader vi endegyldigt vores skønne
ørkenlejr for foden af majestætiske Erg Chigaga.
Vi kører gennem ørkenen og over Irique saltsletten mod
middelalderbyen Taroudant, som ligger på den frugtbare Souss
slette, som er klimatisk beskyttet af Anti-Atlasbjergene.
Regionen er særligt berømt for sin produktion af saffron.
Guesthouse i Taroudant M/F/A

Fredag den 5. april 2019: Taroudant - Marrakesh
Efter morgenmaden besøger vi medinaen i Taroudant,
hvorefter vi fortsætter tilbage til Marrakesh.
Eftermiddagen er til fri disposition.
Riad i Marrakesh M/-/A

Lørdag den 6. april 2019: Afrejse fra Marrakesh
Hjemrejse fra Marrakesh med Norwegian Airlines med ankomst
i Kastrup midt på eftermiddagen.
M/-/-

Vejledende rutekort

Priser, betingelser og vilkår for rejsen
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaug. Du skal derfor være medlem/melde dig ind i
Dansk Vandrelaug for at deltage. Se kontingent på www.dvl.dk. Vandreturene ledes af Happy Lama Travels
lokale guider.
Rejsens pris pr. person:
DKK 12.995
Enkeltværelsetillæg: DKK 1.695 (Skriv dig evt. op til deleværelse ved tilmelding)
Enkeltværelse kan ikke garanteres i Teltlejren ved Erg Chigaga
Skriv dig evt. op til deleværelse (To enkeltsenge) med anden deltager ved tilmelding. Er der imidlertid ingen
som ønsker at dele værelse, skal du betale enkeltværelsetillæg hvis du rejser alene.
Teltlejren ved Erg Chigaga har faste beduintelte på ca. 3 x 3 meter med to enkeltsenge. Bad og
toiletfaciliteter ligger i en separat bygning.
Tilmelding og spørgsmål:
Rejseleder Kirsten Weber Brandt - ki6akwb@gmail.com - 23 98 19 17
Programspørgsmål:
Happy Lama Travel v/Jan Tvernø - happylama@happylamatravel.com - 42 48 46 16
Prisen inkluderer:
*1
- Flybillet København - Marrakesh - København
- Landtransport og transfers jf. program
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende)
- Måltider jf. program ex. drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost, A=Aftensmad, Kan være box/picnic)
- Vand i Ørkenen
- Entréer og guide til seværdigheder og aktiviteter jf. program
- Dansk rejseleder - Kirsten Weber Brandt
- Lokal guide

- Happy Lama Travels tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise)
Prisen inkluderer ikke:
*2
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring - Kontakt Happy Lama Travel
*3
- Individuelle forlængelser - Kontakt Happy Lama Travel
- Evt. vaccinationer - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut
*4
- Drikkepenge og frivillige bidrag
- Ikke nævnte måltider
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen
Praktiske oplysninger:
- Danske statsborgere skal normalt ikke have visum til Marokko
- Dit pas skal være gyldigt til minimum tre måneder efter udrejse
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Happy Lama Travel
- Depositum på DKK 4.000 faktureres ved tilmelding
- Afbestillingsforsikring faktureres sammen med depositum
- Rejseforsikring faktureres ved bestilling
- Restbeløb faktureres til betaling 31. december 2018
- Rejsen gennemføres ved minimum 10 tilmeldte excl. dansk rejseleder. Max. deltagerantal er ca. 20
- Deltagelse foregår på egen risiko
Vandringer:
Tidsangivelser og beskrivelser er vejledende. Der kan være stor forskel på deltagernes kondition, overskud,
indstilling og forudsætninger, ligesom vejrlig kan være en faktor for programmets gennemførsel. Det er
derfor nødvendigt at have en positiv og fleksibel indstilling til programmet. Du kan selvfølgelig vælge ikke at
vandre, men blot slappe af i de stille omgivelser.
Marokko som rejseland:
Marokko er på mange måder et fascinerende land med stor mangfoldighed og en yderst gæstfri befolkning.
Marokko er en tidligere fransk koloni, hvorfor mange mennesker taler fransk og mange skilte er skrevet på
fransk. Infrastrukturen er udmærket hvad angår veje, hoteller og andre turistfaciliteter, dog skal man som
rejsende være forberedt på, at en række forhold opfattes anderledes end i vores del af verden. Det er derfor
vigtigt for rejseoplevelsen at have en fleksibel indgangsvinkel til det at rejse.
Vand er en begrænset ressource og der kan derfor forekomme mangel på vand på overnatningsstederne.
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser og oliepriser.

_______________________________________________
*1

- Flybilletter kan være genstand for stigninger i brændstofafgifter og lufthavnsskatter fra flyselskabets tilbudsgivning til
udstedelse. Hvis dette er tilfældet bliver øgede afgifter og skatter efterfaktureret ved billetudstedelse, ligesom
forudsætningsændringer som valutakurser kan medføre ændret pris jf. Lov om pakkerejser.
*2

- Happy Lama Travel har et rigtig godt samarbejde med GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning - Spørg
Jan Tvernø.
*3

- Happy Lama Travel har mulighed for at arrangere alle individuelle forlængelser, hvis du ønsker mere tid i Marokko.

*4

- Det er kutyme at give drikkepenge i Marokko. Der udarbejdes et vejledende niveau som rejselederen administrerer.

Happy Lama Travel og Jan Tvernø
Tvernø Travel Group blev etableret af rejsevante Jan Tvernø i 2007
efter en rejse i Peru, som stadig er vores store speciale i Sydamerika
sammen med Ecuador, Colombia, Bolivia og Galapagosøerne udbudt
under rejsebureauets oprindelige navn Happy Lama Travel.
Tvernø Travel Group er på samme måde ved at etablere sig som
specialist i de spændende lande langs Silkevejen - Usbekistan,
Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Kasakhstan, Mongoliet,
Afghanistan, Iran, Aserbajdsjan, Georgien, Armenien og Tyrkiet.
Disse lande bliver markedsført under navnet Silkevejsrejser.
Vi arrangerer primært individuelle rejser og specielle grupperejser på
opfordring, hvor indholdet tilpasses ønsker og behov for oplevelser.
Alt kan i princippet lade sig gøre og vi har endnu ikke arrangeret to
identiske rejser.
Happy Lama Travels eventyrlystne indehaver, Jan Tvernø, lægger
stor vægt på personligt at have researchet de valgte destinationer og
er derfor meget på farten for at sikre kvaliteten af din rejse. Jan har et
omfattende professionelt netværk i ca. 70 lande.
Jan har senest rejst i spændende lande som Guyana, Sudan, Oman,
Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Papua Ny-Guinea
Mongoliet, Suriname, Uganda, Colombia, Georgien, Armenien,
Nagorno-Karabakh, Bulgarien, Makedonien og Sri Lanka.
Happy Lama Travel er som loven foreskriver naturligvis registreret i
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940.
Læs mere om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk
Læs om Happy Lama Travel på www.happylamatravel.dk
Læs om Silkevejsrejser på www.silkevejen.dk

Jan er kendt for at arrangere rejser som
tager dig ”Off the beaten track”
til steder som ikke udbydes hos
traditionelt tænkende rejsebureauer.
Se mere på www.jantvernoe.dk

