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Se & gJøRe
helt siden Marrakech ble grunnlagt i året 1070, 
har byen lokket og forført, og nesten alle dynas-
tier har slåss om å ha den som juvelen i sin krone. 
I dag er Marrakech Marokkos fremste turistat-
traksjon. Dette er ingen åpen by som for eksem-
pel firenze, hvor man kan rusle rundt og beundre 
palassfasadene, for i Marrakech skjules alt bak 
okerfargede murer, og man må vite hvor perlene 
finnes. Den beste måten å ta seg fram i medinaen 
på er faktisk med moped, som man kan leie på 
Djemaa el fna. ellers får man stole på apostlenes 
hester eller ta en av de utallige hestedrosjene som 
sprer en umiskjennelig duft i de smale gatene.

og senere til Meknès. El 
Badi ble ødelagt, og saadi-
senes graver ble gjemt bak 
en massiv mur. På midten 
av 1800-tallet gjorde 
Mohammed III Marrakech 
til hovedstad igjen. Da star-
tet en omfattende renove-
ring. Ettersom motstanden 
mot protektoratet ble ledet 
herifra, mistet Marrakech 
nok en gang sin posisjon 
som hovedstad. 

Torget ligger ved den ene 
enden av souken og er 
kantet av butikker og verk-
steder. Det finnes i prinsip-
pet ikke noe behov det ikke 
går an å innfri på Djemaa 
el Fna. Når solen går ned, 
bytter torget utseende – ut 
med selgerne og inn med 
kokker og duftende gryter. 
Det er også en rekke kafeer 
med takterrasser rundt torget 
– der kan man betrakte  
spetakkelet ovenfra.

 DeT eR ogSå 
en ReKKe KAfeeR 
MeD TAKTeRRASSeR 
RunDT ToRgeT – DeR 
KAn MAn BeTRAKTe 
SpeTAKKeleT ovenfRA.

DJeMAA el fnA
Det som nesten alle 
kommer for å oppleve i 
Marrakech er Gjøgler-
nes torg, et sammensu-
rium av slangetemmere, 
spåkjerringer, barberere, 
vannselgere, dansere, 
eventyrfortellere og all 
verdens merkverdigheter. 
Den gamle avrettingsplas-
sen har siden uminne-
lige tider vært  møteplass 
for bønder og kjøpmenn. 

Marrakech var alMora-
videnes hovedstad og 
sentrum i et imperium som 
strakk seg helt til elven 
Ebro i Spania. I 1147 
inntok almohadene byen. 
De ødela alle bygningene, 
satte opp den andre Kout-
oubia-moskeen og plantet 
hagene i Menara. Yacoub 
el Mansour var en av de 
store sultanene, og øko-
nomien blomstret takket 
være kontrollen over kara-
vanehandelen, de fine lær-
arbeidene og sukkerraffi-

neriene. Etter el Mansour 
forfalt byen, og merinidene 
valgte Fes som hovedstad. 
Da det ble saadisenes tur 
– de toget inn i 1522 – var 
Marrakech nærmest en 
ruin. Saadisene bygget 
opp byen igjen, og atter 
ble den sentrum i et impe-
rium. Saadisenes graver og 
el Badi-palasset gir en idé 
om stedets betydning. På 
slutten av 1600-tallet forfalt 
byen nok en gang, og da 
alaouitene inntok den, ble 
hovedstaden flyttet til Fes 

ByMuRen
Den fantastiske muren 
fra 1100-tallet som omgir 
medinaen, brytes av porter 
som ble låst hver natt 
fram til 1912. Bab Douk-
kala i nord ble bygget av 
almoravidene og er opp-
kalt etter området hvor de 
leprasyke bodde. Den røde 
Bab Ahmar ble bygget av 
alaouitene på 1700-tallet 
og kunne bare benyttes av 
sultanen selv på vei til det 
kongelige palasset Dar el 
Makhzen. Ved kasbahen 
står den monumentale Bab 
Agnaou, som kanskje er 
den vakreste av alle por-
tene, Ved denne porten 
hengte man opp fangenes 
avhugde, saltede hoder. 
Mellah er de jødiske kvar-
talene i enhver større 
marokkansk by. Jødene 
har aldri vært forfulgt i 
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Marokko, tvert imot ble de 
ønsket velkommen i 1492 
da de ble fordrevet fra 
Spania. Mellah betyr salt, 
og jødene hadde jobben 
med å salte de avhugde 
hodene som ble satt opp 
på bymurene til advarsel 
for opprørere og kriminelle.

SAADI-gRAvene 
Det saadiske dynastiet 
begravde sin hersker her på 

Mellom dem ligger tjenernes 
uthus. Man kan lese seg til 
de avdødes betydning ved å 
se på gravsteinens høyde.
Adresse: Innenfor Bab 
Agnaou, Kasbah 

MeDeRSA Ben youS-
Sef
En koranskole fra 1300-
tallet som ble drevet helt 
til 1950-tallet og anses for 
å være en av Marrakech’ 
vakreste bygninger, hvilket 
ikke sier så lite. Arkitektu-
ren er influert av maurerne 
i Spania.
Adresse: Medina

KouTouBIA-MoS-
Keen
Marrakech’ symbol ble 
bygget på 1100-tallet av 
Yacoub el Mansour. Stilen 
er maurisk/andalusisk 
og forener strikt enkelhet 
med grenseløs overflod. 
Kopperspirene skal være 
smidd av smykkene som til-
hørte Yacoub el Mansours 
hustru. I Marokko er det 

forbudt for ikke-muslimer å 
besøke moskeene.
Adresse: Medina

JARDIn MAJoRelle
Den franske kunstneren 
Jaques Majorelles skapte 
sin fantastiske hage på 
1920-tallet i Gueliz utenfor 
den gamle bydelen. Her 
flammer bougainvillaen 
blant palmer og banantrær. 
Midt i det hele bygget han 
atelieret sitt som er inten-
sivt blått. Etter Majorelles 
død i 1962 forfalt hagen 
helt til det franske moteiko-
net Yves Saint-Laurent tok 
over og restaurerte den. 
Hagen er en svært fredfull 
plass. I kvartalet ligger det 
flere spennende art-deco-
villaer.
Adresse: avenue Yacoub el 
Mansour, Gueliz

MuSée De  
MARRAKech
På veggene henger male-
rier av ulike kunstnere 
som har vært virksomme 

midten av 1500-tallet. Da 
byen ble erobret av alao-
uitene på slutten av 1600-
tallet, ble det bygget en mur 
rundt gravene som ble gjen-
oppdaget i 1917. Mausole-
ene utgjør høydepunktet i 
den mauriske/andalusiske 
arkitekturen og minner om 
Alhambra med hager, pavil-
jonger og springvann. Sul-
tanene hviler på én plass 
og kvinnene på en annen. 

i Marokko, men det finnes 
også moderne skulpturer 
her, samt berbersmykker, 
dolker og koranmanus-
kripter. Den store sentrale 
gårdsplassen er spesielt 
vakker.
Adresse: Like ved Medersa 
Ben Youssef

MAISon TISKIwIn
I nærheten av museet 
ligger et hus med et gult 
skilt som inneholder halv-
parten av den hollandske 
historikeren og samleren 
Bert Flints unike samlin-
ger av gjenstander fra 
først og fremst det nordlige 

Marokko. Den andre halv-
parten er å finne i museet  
i Agadir. Selve huset er  
virkelig en perle. 
Adresse: Et kvartal fra Dar 
si Said, Mellah

el BAhIA
Flere tusen håndverkere 
arbeidet i syv år for å deko-
rere dette palasset på slut-
ten av 1800-tallet. Palasset 
var boligen til visiren/stats-
ministeren. Under det  
franske protektoratet var 
det generalresidentens 
residens. 
Adresse: Mellah
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DJeMAA el fnA
Å sitte på torget og spise 
småretter fra noen av 
de mange bodene er en 
genuin opplevelse. Det 
finnes også mange spise-
steder med store takter-
rasser. Disse ligger rundt 
torget, som for eksempel 
Chez Chegrouni i nr. 4–6.

kret på i det gamle palas-
set. Musikere sitter på 
puter og spiller tradisjonell 
musikk. På menyen står 
det kun marokkanske spe-
sialiteter. Bestill i god tid.
Adresse: Sidi Ahmed 
Soussi 79
Tlf. +212(0)24 382929

l’eScAle
Her koster det en tyven-
dedel av hva man betaler 
på Yacout. Salat og gril-
lede retter er det eneste 
som står menyen på dette 
lille stedet som har vært 
her i over 30 år. I små rom 
med keramikkledde vegger 
spiser man god husmanns-
kost sammen med stam-
gjester og et par  katter. 
Adresse: Rue de Maurita-
nie, Gueliz
Tlf. +212(0)24 433447

le lounge
Ligger i en sidegate til 
Mohammed V og ser-
verer mest marokkansk 
mat, men har også litt mer 
internasjonale retter på 
menyen. På samme gate, 
i nr. 101, ligger Bagatelle 
som også er trivelig.
Adresse: Rue de Yougosla-
vie, Gueliz.

MAT & DRIKKe
ReSTAuRAnTeR

yAcouT
Kanskje ikke et sted 
marokkanerne vanligvis går 
til, og det er delvis tilrette-
lagt for turister. Likevel er 
dette et miljø man sjelden 
opplever maken til. Fra tak-
terrassen har man utsikt 
over hele medinaen, og 
herrer i burnus passer dis-

KAfeeR

DJeMAA el fnA
Djemaa el Fna er kantet 
av kafeer der man ser ned 
på folkelivet fra takterras-
sene. Les Terrasses de 
l’Alhambra, Café Argana, 
Café Glacier og Café de 
France er noen av dem. 
Der kan man drikke myn-
tete, latte og spise søtsaker.
Adresse: Djemaa el Fna 

cAfé leS negocI-
AnTS
Har en hyggelig liten ute-
servering i den nye bydelen 

der man nipper til noe  
å drikke og kikker på folk.
Adresse: Avenue Moham-
med V 110, Gueliz

cAfé Du lIvRe
Er en blanding av antikva-
riat, kafé og restaurant hvor 
man kan bla i bøker om 
Marokko, lese internasjo-
nale aviser og drikke eller 
spise noe blant bokhyllene. 
Adresse: Hotel Toulou-
sain, rue Tarik Ben Ziad 44, 
Gueliz
Tlf. +212(0)24 432149
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DJeMAA el fnA
Å sitte på torget og spise 
småretter fra noen av 
de mange bodene er en 
genuin opplevelse. Det 
finnes også mange spise-
steder med store takter-
rasser. Disse ligger rundt 
torget, som for eksempel 
Chez Chegrouni i nr. 4–6.

kret på i det gamle palas-
set. Musikere sitter på 
puter og spiller tradisjonell 
musikk. På menyen står 
det kun marokkanske spe-
sialiteter. Bestill i god tid.
Adresse: Sidi Ahmed 
Soussi 79
Tlf. +212(0)24 382929

l’eScAle
Her koster det en tyven-
dedel av hva man betaler 
på Yacout. Salat og gril-
lede retter er det eneste 
som står menyen på dette 
lille stedet som har vært 
her i over 30 år. I små rom 
med keramikkledde vegger 
spiser man god husmanns-
kost sammen med stam-
gjester og et par  katter. 
Adresse: Rue de Maurita-
nie, Gueliz
Tlf. +212(0)24 433447

le lounge
Ligger i en sidegate til 
Mohammed V og ser-
verer mest marokkansk 
mat, men har også litt mer 
internasjonale retter på 
menyen. På samme gate, 
i nr. 101, ligger Bagatelle 
som også er trivelig.
Adresse: Rue de Yougosla-
vie, Gueliz.

MAT & DRIKKe
ReSTAuRAnTeR

yAcouT
Kanskje ikke et sted 
marokkanerne vanligvis går 
til, og det er delvis tilrette-
lagt for turister. Likevel er 
dette et miljø man sjelden 
opplever maken til. Fra tak-
terrassen har man utsikt 
over hele medinaen, og 
herrer i burnus passer dis-

KAfeeR

DJeMAA el fnA
Djemaa el Fna er kantet 
av kafeer der man ser ned 
på folkelivet fra takterras-
sene. Les Terrasses de 
l’Alhambra, Café Argana, 
Café Glacier og Café de 
France er noen av dem. 
Der kan man drikke myn-
tete, latte og spise søtsaker.
Adresse: Djemaa el Fna 

cAfé leS negocI-
AnTS
Har en hyggelig liten ute-
servering i den nye bydelen 

der man nipper til noe  
å drikke og kikker på folk.
Adresse: Avenue Moham-
med V 110, Gueliz

cAfé Du lIvRe
Er en blanding av antikva-
riat, kafé og restaurant hvor 
man kan bla i bøker om 
Marokko, lese internasjo-
nale aviser og drikke eller 
spise noe blant bokhyllene. 
Adresse: Hotel Toulou-
sain, rue Tarik Ben Ziad 44, 
Gueliz
Tlf. +212(0)24 432149
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BAReR & nATTelIv

på de store hotellene finner man det meste hva 
angår barer, lounger og clubbing. Inne i selve 
medinaen er det smått med vannhull. Selv om 
Marokko som muslimsk land har en liberal inn-
stilling til alkohol i sammenheng med turisme, 
er det ikke alltid man får lov til å drikke øl 
offentlig på uteserveringene.  på De SToRe hoTellene fInneR MAn 

DeT MeSTe hvA AngåR BAReR, loungeR  
og cluBBIng. 

KoSyBAR
I underetasjen er det en 
pianobar, så en restaurant 
i mellometasjen og en stor 
takterrasse øverst oppe.
Adresse: Place des Fer-
blantiers 47, Medina
Tlf. +212(0)24 380324

chuRchIll
Den eventyrlige baren på 
det tradisjonsrike Hotel 

Mamounia er døpt etter en 
av de mest berømte stam-
gjestene og kommer til å 
bli åpnet igjen når hotellet 
er ferdigrestaurert høsten 
2007.
Adresse: Avenue Bab Jdid
Tlf. +212(0)24 388600

le pARADISe
En av de mer velkjente net-
tadressene som nylig har 
fått en make-over.
Adresse: Hotel Mansour 
Eddahbi, Blvd Mohammed 
VI (tidl. Av. de France)
Tlf. +212(0)24 448222

pAchA
chIll ouT BAR
Pacha er den største klub-
ben i Marrakech, og i 
samme kompleks ligger 
Chill Out Bar med sin blan-
ding av orientalsk og vest-
lig stil, og med stor terrasse 
med herlige puter.
Adresse: Blvd Mohammed 
VI (tild. Av. de France)
Tlf. +212(0)24 388400
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ShoppIng

SouKen
Souken er veldig stor og 
inneholder alt. Her finner 
man tradisjonelle hånd-
verkere som tøffelmakere, 
forgyllere, smeder, fargere, 
hattemakere og yrker man 
ikke visste fantes. Dette 
er det største markedet i 
Marokko, og det er et sant 
eventyr å vandre blant til-
slørte kvinner, gamle menn 

og alskens kremmere. 
Prute må man, uansett 
hvor slitsomt det er!

heRBoISTe Du  
pARADIS
Ved Medersa Ben Yous-
sef ligger en krydderhandel 
som har kryddere og urter 
til alt som trengs for svart 
magi, sykdomshelbredelse 
og diverse potensforhøy-
ende midler som spansk 
flue og litt til. Mye hokuspo-

BoAlTeRnATIveR

gulvene. Den internasjo-
nale restauranten serverer 
også ved bassenget, og 
selv om hotellet er stort, er 
det hjemmehygge her.
Adresse: Triangle D’Or
Tlf. +212(0)24 448710
Pris for et dobbeltrom: Fra 
90 euro 

RIAD DAR MIMounA
En riad er et ombygget 
palass eller herskapshus, 
og dette er komplett med 

lA MAMounIA
Hotellet er verdensberømt 
og sørger for den totale 
stillhet som bare virkelig 
luksus kan frembringe. I 
dette klokkerene jugend-
miljøet pleide Winston 
Churchill trekke seg unna 
den brennende verdenskri-
gen for å male bilder. Har 
man ikke råd til å bo her, 
kan man ta en drink i en av 
barene eller spise på en av 
restaurantene. Åpner igjen 

kus, men også reell kunn-
skap. 
Adresse: Place Ben Yous-
sef 93, Medina
Tlf. +212(0)24 427249

ART De SuD
Selger håndlagede lærva-
rer og babouches, marok-
kanske tøfler, i alskens 
farger. 
Adresse: Rue Dar Si Said, 
Medina
Tlf. +212 66591337

etter en omfattende reno-
vering i 2008.
Adresse: Avenue Bab Jdid
Tlf. +212(0)24 388600
www.mamounia.com
Pris for et dobbeltrom: 
Ennå ikke avgjort

TIchKA SAlAM
Smakfull innredning i gam-
meldags stil, med krokete 
korridorer som i en medina 
og mange ekte tepper på 
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flyplASS
Flyplassen heter Menara 
International, og det koster 
rundt 5 euro inn til sentrum 
med Petit taxi.

KolleKTIvTRAfIKK
Fra busstasjonen ved Bab 
Doukkala går det busser 
til de andre delene av 
Marokko. Vil man ta seg 
fram inne i medinaen, er 

for Marokko. Ta med litt 
dollar eller euro og ta heller 
ut penger i minibank på 
stedet.
TuRISTByRå
Adresse: Blvd Mohammed 
V 176
Tlf. +212(0)24 432097

Telefon
Retningsnummeret til Mar-
rakech, som man må slå 
også ved lokalsamtaler, er 
blitt endret fra 044 til 024.

Ringe fra utlandet: 
+212(0)24 + abonnent-
nummer 6 sifre
Ringe innen Marrakech: 
024 + abonnentnummer  
6 sifre

nøDnuMMeR
Brann: 150
Lege: 150
Politi: 190

ApoTeK (vAKT)
Rue Khalid Ben Oualid
Tlf. +212(0)24 430415

fAKTA

InnByggeRe
942 600

åpnIngSTIDeR
Butikkene har som 
regel åpent 09.00–
20/21.00 mandag–
lørdag.

poST
Det sentrale postkon-
toret
Adresse: Djemaa el 
Fna
Tlf. +212(0)24 441471

InTeRneTT
www.visitmorocco.com
www.marrakech.net

AvISeR
Morocco Times er en 
lokalavis på engelsk.

gReIT å vITe
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eget hamam og beduintelt 
på taket. Ligger i nærhe-
ten av Hotel Mamounia, 
rett overfor det kongelige 
palasset og Koutoubia-
moskeen.
Adresse: Derb Sidi 
M’Barek 151
Tlf. +212(0)24 384078
www.riadmimouna.com
Pris for et dobbeltrom: Fra 
80 euro

leS JARDInS De 
MouASSIne
En riad som ligger sentralt 
inne i medinaen bare to 
kvartaler fra Djemaa el Fna 
med sine eventyrfortellere 
og matboder. Tradisjonell 
marokkansk innredning 
med hamam og restaurant.
Adresse: Derb Chorfa el 
Kebir 20
Tlf. +212 72781078
www.lesjardinsdemouas-
sine.com

RIADeR I foRSKJel-
lIge pRISKlASSeR 
fInneR MAn på:
www.riads.morocco.com
www.marrakech-riads.net

det best å leie sykkel eller 
moped eller spasere. Hes-
tedrosjene har trekk av 
turistfelle.

TAxI
Petit taxi kalles de, og det 
koster cirka 1 dirham for 3 
km.

vAluTA
Dirham MAD. Valutaen for-
kortes også til DH. Valu-
taen kan ikke veksles uten-
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