
 

Program: 

 

1. dag - København - Marrakesh 
 

Ankomst formiddag i Marrakesh. Velkomstmøde og transfer til hotellet Riad Africa. 

De 2 første nætter bor du på det autentisk Riad Africa, inde i hjertet af Medinaen. 

På denne fredfyldte Riad vil du blive budt velkommen med en skøn, varm og sød mynte the. Her får 
du tildelt et unikt dobbeltværelse værelse med privat bad/toilet. 

Efter tildeling af værelserne går vi i fælleskab i gå afstand, ud og udforske souk´ens indbydende og 
skønne stemning. I Medinaen finder du også Jamal El Fna som er Nordafrikas største marked, og 
det helt fantastisk betagende Bahia Palads. 

Overnatning Riad Africa. 

Aftensmad er inkluderet. 

2. dag - På egen hånd i Marrakesh 
 

Dagen byder på udforskning af mere Marrakesh …. Og måske en massage eller Hamam  som du 
også kan finder på vores Riad. 

Pladsen Djemaa El-Fna, ligger i gåafstand fra vores  Riad. Her er et eksotisk miks af gøglere, 
håndværkere, kunstnere, historiefortællere, medicinmænd og slangetæmmere. 

Hen på eftermiddagen dukker små boder op med alskens mad og drikke - fra kærren med 
appelsiner, der forvandles til friskpresset appelsinjuice - til boder med Tanjia (langtidsstegt lam), 
Harira (kikærte) suppe, grillet fisk, couscous, tajine (stuvninger), snegle eller måske fårehoveder for 
de sande eventyrlystne. 

Er du til det knapt så eksotiske måltid, så ligger der masser af gode restauranter og caféer omkring 
pladsen og i medinaen, med mere europæisk inspireret mad (og drikke).  
Her vil der være mulighed for at nyde din frokost. 

Overnatning Riad Africa. 

Morgenmad, og aftensmad er inkluderet. 

3. dag - Marrakesh og afgang til Atlasbjergene 
 

Måske nyder du en lang morgenmad og besøger Bahia paladset. 

Bahia betyder smuk og det er netop hvad der beskriver paladset bedst. De mange farver og små fine 
detaljer og mønstre er uimodståelige og absolut et besøg værd. 

De sidste indkøb af diverse fantastiske varer så som  Argan Olier, håndknyttede tæpper lædertaske 
m.m.  gøres, inden din kuffert pakkes til afrejse mod Atlasbjergene kl ca. 16:00. 



 

Når vi har sanset den charmerende stemning i hjertet af Marrakech, fortsætter vi op i den skønne 
friske bjergluft i Atlasbjergene, hvor vi skal bo på Kasbah Africa – 

Afrejse kl.  ca 16:00  ( ca 70 minutter) 

Morgenmad, og aftensmad er inkluderet. 

4. dag - Yoga på Kasbah Africa 
 

Her møder du en åbenhed og hjertelighed med passion for stemning og kvalitet. Du indlogeres på dit 
dobbelt værelse som du skal bo på resten af din yogaferie.  Stedet har 8 suiter på hver 40 m2 og har 
en hel fantastisk udsigt. Hvert værelse er udstyret med sin egen stjernekikkert, så du har muligheden 
for at bruge, når den uimodståelige nattehimmel åbenbarer sig. 

Her i roen, og overvældet at modernaturs skønhed har du masser af tid til at fordybe dig i yoga og 
meditation 2 gange om dagen, og vende blikket ind ad. En lise for sjælen, selvforkælelse, nydelse og 
nærvær. 

Overnatning på Kasbah Africa. 

Morgenmad, frokost og aftensmad er inkluderet. 

5. dag - Yoga på Kasbah Africa 
 

Efter en forhåbentlig dejlig nattesøvn starter vi dagen med morgenyoga kl 07:15 

Yogaen foregår udenfor og udsigten taler for sig selv. Vi bruger denne skønne morgenstund til 
Mindfulness og blid yoga måske en stille solhilsen hvor kroppen langsom vækkes med blide stræk og 
nærvær. - en vidunderlig måde at starte dagen på den. 

Når du er færdig med din praksis venter morgenmaden som du kan nyde på terrassen. 

Vores gruppe har dette smukke sted for sig selv, så der er rigelig mulighed for at nyde en stille stund 
og omfavne naturen. Små vandre ture i området er også en mulighed. Poolen står også til rådighed 
til dig der ønsker det. 

Eftermiddagen byder naturligvis på endnu en yogapraksis. Vi følger rytmen og gruppens energi, evt. 
med en yin yoga praksis hvor lune sokker og lun trøje er godt at have med. 

Overnatning på Kasbah Africa. 

Morgenmad, frokost og aftensmad er inkluderet. 

6. dag - Yoga på Kasbah Africa 
 

Vi modtager dagen med morgenyoga kl 07:15 hvor udsigten nydes og den skønne friske bjerg luft 
indåndes med åndedrætsøvelser. Endnu en skøn morgenstund med Mindfull yoga og en blid 
solhilsen vækkes kroppen nænsomt og blødt   

Når du er færdig med din yogapraksis venter morgenmaden, som du kan nyde på terrassen. 



 

I dag kunne vi tage en Mindful Walk ind i Azzader Dalen - Det er den dal vi bor i - eller måske til en af 
de lokale Berber landsbyer, 

Muligheden for blot at tage det roligt og afslappet er der naturligvis også, evt. med at spille skak, kort 
og andre spil, der giver samvær og nærvær - eller blot VÆRE!. 

Eftermiddagen byder igen på en skøn yogapraksis måske i nærheden af poolen - hvor naturen 
bruges som inspiration til en blid indadvendt og stille klasse. 

Efter aftensmaden og når natten falder på kunne vi nyde uendelige timer med at se på natten 
gennem teleskoperne som findes i suiterne, 

Overnatning på Kasbah Africa. 

Morgenmad, frokost og aftensmad er inkluderet. 

7. dag - Yoga på Kasbah Africa 
 

Morgen Yoga - Nyde - Være - Morgenmad - Pool - Frokost - Eftermiddags yoga - aftensmad - Aften 
meditation -  Se på stjerner 

What's not to like :) 

Overnatning på Kasbah Africa. 

Morgenmad, frokost og aftensmad er inkluderet. 

8. dag - Transfer fra Kasbah Africa til Marrakesh lufthavn 
 

Morgen Yoga - Nyde - Være - Morgenmad - Pool - 

Tusind tak for fantastiske dage 

Morgenmad inkluderet 

Transfer fra Kasbah Africa til Marrakesh lufthavn. Afgang efter tidlig morgenmad. 

 


