Marokko – Praktiske rejsetips
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Ankomsten til Marokko
Hvis transfer til hotellet er inkluderet i
rejsen, står chaufføren med et skilt
med jeres navn på, når I er kommet
gennem tolden.

Drikkepenge
Det er normalt, at man som rejsende
giver drikkepenge til buschauffør, ”busboy”, lokalguider, hotelpiccoloer,
stuepiger etc. Man bør derfor altid
have lidt småkontanter på sig. For
par/familie anbefales ca. 10 USD pr.
person for en halvdagstur og ca. 20
USD for en heldagstur.
En god tommelfingerregel er at lægge
5-10% oven i regningen på
restauranter, barer og caféer.

Elektricitet

rejsen. Men vi har valgt ikke at tilbyde
disse oplevelser.

tildækkede arme og bør være iført hat
eller anden hovedbeklædning.

Vi støtter lokale kulturer og samfund,
hvor I som rejsende møder de lokale i
øjenhøjde. Oplevelser, hvor der sker
en form for kulturel udveksling og hvor
respekten går begge veje. Vi tager
afstand fra turistfælder, hvor formålet
er at tage billeder eller at lokke penge
ud af jer.

I de nordvestlige egne har man
tempereret middelhavsklima, med
lange somre og korte vintre. I den
sydlige del af landet har man varmt
ørkenklima. Her er det ikke unormalt
med temperaturer på op mod 45
grader i sommermånederne.

Ligeledes opfordrer vi jer til at tage
stilling til de oplevelser, I måtte få
tilbudt under rejsen.

Forsikring
Hverken det gule eller blå
sygesikringskort gælder under rejsen.
Derfor anbefaler vi på det kraftigste at I
tegner en rejseforsikring i f.eks.
Europæiske eller Gouda, hvis I ikke er
dækket andre steder.
Kontakt ZEN Luxury Travels, hvis vi
skal hjælpe med rejseforsikring.
Hvis I får brug for lægehjælp så gem
alle kvitteringer, således udgifter kan
blive refunderet ved hjemkomst.

Pas og visum
For danske statsborgere gælder det:
Passet skal være gyldigt i mindst 3
måneder fra hjemrejsedatoen fra
Marokko. Der kræves ikke visum til
Marokko for ophold under 90 dage.
Læs mere på Udenrigsministeriets
hjemmeside.

Marokko har ligesom Danmark 220
volt de fleste steder, der kan dog også
være 170 volt. Normalt er stikkene
som i Danmark, men til tider kan der
være forskellige typer. Vi anbefaler I
medbringer en adapter.

Bemærk venligst, at jeres pas skal
være i god stand inden afrejse. Passet
må ikke være overdrevent slidt eller
beskadiget med eksempelvis vand,
rifter, iturevne overflader fra
bagagetags o.lign.

Etik og værdier

Der må heller ikke mangle sider,
ligesom der ikke må være skrevet eller
rettet i passet. I visse tilfælde kan I
blive nægtet check-in af flyselskabet
og indrejse af myndighederne ved
jeres destination, såfremt de vurderer,
at passet ikke er i god stand.

Hos ZEN Luxury Travels tager vi aktivt
stilling til de problemstillinger man som
rejsende kan befinde sig i, - om det er
dyreetisk velfærd eller mødet med
andre kulturer. Det gør vi ved at
håndplukke vores samarbejdspartnere,
stille krav til dem og deres oplevelser;
og at frasortere det, I ikke er tjent med.
ZEN Luxury Travels tager afstand fra
uetiske dyreoplevelser og
dyremishandling generelt. Begge kan
og vil fortsat ske, og vi kan ikke
garantere, at I ikke vil se det under

Påklædning & klima
Det forventes, at man respekterer de
lokale helligdomme og skikke med
ærbødighed og korrekt påklædning.
Hvis man besøger en moské, skal man
huske at tage skoene af og lægge
skoene så sålerne vender ind mod
hinanden. Kvinder skal have

Dags- og nattemperaturer kan
desuden svinge med op til 20 grader.

Shopping
Krydderier, olivensæbe, kunst, tæpper,
lædervarer, smykker, parfume,
designertøj, marokkopuder og keramik
i alle afskygninger. Man kan stort set
altid handle udgangsprisen ned i
souk’en på nær nogle madvarer. I de
fleste shoppingcentre er der faste
priser. Du finder vores shopping guide
til Marrakech her

Sikkerhed
Udvis almindelig agtpågivenhed og lad
være med at bære dyre smykker på
gader og veje. Det kan være en god
ide at benytte hotellets værdiboks, hvis
I medbringer kontanter og andre
værdigenstande. Det anbefales at
medbringe kopier af alle vigtige papirer
som f.eks. pas, flybilletter, forsikring,
vigtige telefonnumre etc.

Sprog
Det officielle sprog er klassisk arabisk,
men mange taler fransk.

Taxa
Der findes to slags taxaer, petit (lille)
og grand (stor). En petit taxi er typisk
rød, må maks. have tre passagerer
med (det håndhæves konsekvent) og
kører kortere ture i og omkring f.eks.
Marrakech. Grand taxi kører enten
faste, længere ruter, eller kan lejes til
længere ture.

Vaccinationer
Der er ikke vaccinationskrav til indrejse
i Marokko. Der kan dog alligevel være
vaccinationer eller anden
sygdomsforebyggende behandling, der
anbefales ved rejser i Marokko.
Konsulter altid jeres egen læge eller
en autoriseret vaccinationsklinik inden
afrejse. Læs mere på sikkerrejse.dk.
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Valuta
Valutaen i Marokko er marokkanske
dirham, og skrives MAD. Se
dagskursen på valutakurser.dk.

Vand
Det er ikke tilrådeligt at drikke vandet
fra hanen og undgå gerne isterninger.

Veksling & kreditkort
Der er hæveautomater i alle de større
byer. De fleste større forretninger,
hoteller og restauranter tager også
imod kreditkort. Visse steder påføres
5% ved betaling med kreditkort. Vi
anbefaler, at I medbringer en smule
kontanter enten i dollars eller euro. De
større banker i Marokko veksler også
danske kroner.
Uden for de større byer er der færre
hæveautomater, hvorfor det anbefales
at medbringe kontanter. Tag mindre
sedler, for prisniveauet er lavere.

Åbningstider
Butikker: fra ca. kl. 08.00-09.00 til ca.
kl. 13.00 og igen fra ca. kl. 15.00 til ca.
kl. 19.00-20.00. Fredage kan være
mere stille.
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