
Praktiske informationer 
For at få det fulde udbytte af at rejse til fremmede lande og det bedste indblik i fremmedartede skikke  

og kulturer, er det vigtigt at vise respekt for stedet og dets indbyggere. Vi kommer som gæster - og 

ved at udvise respekt for de værter, vi besøger, vil vi komme i dialog og blive mødt med venlighed.  

Rejsen bliver dermed både mere spændende og berigende.

MAROKKO
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Bagage
Ved evt. bagageforsinkelse er det en fordel at have pakket få 
vigtige ting i håndbagagen - f.eks. medicin, kontaktlinsevæ-
ske, tandbørste og et ekstra sæt tøj. 

Drikkepenge
Det er almindeligt at give drikkepenge i Marokko. Det er vig-
tigt, at man er opmærksom på denne skik, da lønninger gene-
relt er lave, så for mange i servicebranchen er så dårligt løn-
nede, at drikkepenge betyder mere end selve lønnen.

På rejsen vil der være tale om drikkepenge på restaurationer 
og til buschauffører, lokalguider og hotelpersonale. Vores lo-
kalkendte rejseleder vil foreslå et beløb, men det er naturligvis 
helt op til den enkelte, hvor meget man ønsker at give. 

Af denne grund er drikkepenge ikke inkluderet i rejsens pris.

Elektricitet
I Marokko benyttes 220 volt vekselstrøm, som vi er vant til i 
Danmark. Danske stik passer derfor i mange stikkontakter, 
men da der findes mange stiktyper, er det klogest alligevel at 
medbringe en adapter til f.eks. kamera- og mobiloplader.

Fordelagtige indkøb
Marokko laver fantastiske farvestrålende tæpper i forskellige 
størrelser, hvor de ægte håndvævede selvfølgelig er dyrest. 
Derudovre produceres læder- og kobbervarer, herunder ta-
sker, sko, lamper og fade af en god kvalitet. Ofte er det kamel-
læder, der bliver brugt (husk at tjekke om det er ægte). Kryd-
derier er også populært at købe med hjem, dog kan kvaliteten 
svinge - så tjek duften og farven, der begge skal være stærke.

Forplejning
Den arabiske mad i Marokko består af f.eks. kebab eller fala-

fel (stegte kikærtekugler) med ris, pomfritter eller couscous. 
Maden er som regel god og billig og sjældent stærkt krydret. 
Der bliver serveret oftest serveret brød sammen med måltidet, 
og det ses i flere varianter fra helt flade brød til lækre pande-
stegte varianter. 

En typisk marokkansk ret er tajine, som er opkaldt efter den 
ler-form, retten er tilberedt i. Retten er en stuvning, bestå-
ende af grøntsager, kød eller fisk ofte serveret med couscous.l.

Det frarådes at drikke vand fra hanen, og isterninger skal man 
undgå. Vand på flaske kan købes overalt og bør også bruges 
selv til tandbørstning. Tjek at flasken er uåbnet/forseglet in-
den brug. 

Forsikring
Den offentlige sygesikring dækker ikke uden for Europa. Det 
er derfor vigtigt at tegne en rejseforsikring, der f.eks. dækker 
omkostninger ved sygdomsbehandling og hjemtransport og i 
forbindelse med stjålne og ødelagte ejendele, da Ans Rejser 
ikke påtager sig noget ansvar i den forbindelse. Vi samarbej-
der med Europæiske ERV, fordi dækningen på deres produkter 
hører til markedets bedste. 

Kontakt vores rejsekonsulenter – de kan rådgive dig, så du får 
en forsikring, der passer til dit behov. Vær opmærksom på, at 
der kan være særlige betingelser for personer over 70 år.

Det kan anbefales at have kopi af pas, visum og forsikringspa-
pirer - gerne elektronisk evt. på en e-mail, som er tilgængelig 
fra udlandet, hvis du er uheldig at miste dokumenterne.

Hoteller
Vi skal bo på 3- og 4-stjernede hoteller med god beliggenhed. 
Hotellerne i Marokko tildeles dog ikke stjerner efter dansk 
standard, så der kan være stederhvor man vil opleve en lavere 
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standard. Derudover må man være forberedt på, at der kan 
være begrænsning på brug af varmt vand.

Hygiejne
På større hoteller og restauranter kan man forvente ”danske” 
toiletforhold. men jo længere ud på landet man befinder sig 
- jo lavere bliver standarden. Her er de såkaldte pedaltoiletter 
udbredte, og toiletpapir er ikke almindeligt. Det tilrådes der-
for, at have håndsprit eller vådservietter i tasken.

Klima
Marokko har subtropisk middelhavsklima. Sommeren er varm 
med temperaturer omkring 30 grader, og om vinteren kan det 
regne en del. Desuden er det generelt koldest ved Atlanter-
havet og i bjergområderne, hvor der om vinteren falder sne. I 
vintermånederne kan temperaturen om dagen komme ned på 
10-20 grader og nattemperaturer på minus 5-10 grader. 

Dagtemperaturer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Marrackech 190  210  240  250  290  330  370  370  320  280  230  200 

Regn i mm  6  8  11  12  15  18  21  21  18  15  10  8

Casablanca 170  180  200  200  220  240  260  260  260  240  210  190 

Regn i mm  9  10  12  13  16  19  20  21  19  17  13  11

Kultur
Man bør vise respekt for landets indbyggere og kultur og 
vi skal som gæster i Marokko især være  opmærksomme på 
passende påklædning på gaden, i moskeer og andre hellige 
steder. Kvindelige turister bør undgå meget korte shorts og 
meget korte og nedringede kjoler. 

Når det gælder fotografering er det også vigtigt at vise hen-
syn. Lokalbefolkningen har som regel ikke noget imod at blive 
fotograferet, men det er høfligst at spørge først og at give et 
mindre beløb til gengæld. Generelt bør man ikke fotografere 

kvinder i traditionelle og konservative samfund. Nogle steder 
koster det penge at fotografere historiske seværdigheder.

På markeder og i boder er det helt normalt at prutte om pri-
sen, og nogen marokanere vil endda anse det som uhøfligt, 
hvis man ikke deltager i ”legen”.

Medicin
Har du brug for livsvigtig medicin, anbefales det, at du med-
bringer en beskrivelse af indholdet på engelsk. Så er det lettest 
at genskaffe, såfremt du mister det. Din læge eller apoteket 
kan hjælpe med en sådan beskrivelse. Husk at pakke medicin i 
håndbagagen. Det er en god idé at informere rejselederen om 
specielle sygdomme – en information, som naturligvis bliver 
behandlet fortroligt.

Pas & visum
Der er ikke visumpligt til Marokko for danske statsborgere, 
hvis rejsen er under 3 måneders varighed. Dog skal passet 
være gyldigt min. 3 måneder efter endt ophold.

Sikkerhed
Man skal udvise forsigtighed med hensyn til penge og værdi-
genstande og f.eks. undlade at medbringe værdifulde smyk-
ker -  også selv om Marokko generelt er et sikkert land at rejse 
i. Opbevar derfor penge, pas og kreditkort tæt på kroppen og 
vær opmærksom, når du handler eller hæver penge. Det er 
en god ide at opbevare værdigenstande i sikkerhedsboks på 
hotellet, når du deltager i udflugter.

Telefon & net
Det er dyrt at ringe fra hotellerne i Marokko og det er også 
dyrt både at ringe og modtage opkald på en dansk mobilte-
lefon. Flere hoteller har trådløst internet i lobbyen mod beta-
ling. Internetcafeer er også udbredt i de større byer.
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Tidsforskel
Marokko er 2 timer bagefter Danmark om sommeren og 1 
time om vinteren.

Toldregler
Se www.skat.dk (søg på ”toldregler på rejsen”) for gældende 
regler om, hvad der må medbringes til/fra Marokko. 

Ved flyskift kan væsker (drikkevarer, parfume, toiletartikler) 
blive konfiskeret - endda selv om de er blevet plomberet ved 
indkøb i foregående lufthavne. Derfor anbefales det, at man 
venter med toldfrie indkøb til den sidste lufthavn inden an-
komstlufthavnen.

Transport
Busserne i Marokko har ikke samme standard som i Europa, 
men vi har naturligvis valgt den bedste kategori med aircon-
dition. Bemærk at der er begrænset plads til håndbagage på 
busrejsen. Håndbagagen skal kunne stå under sædet eller 
være på hattehylden.

Vaccination
Normalt anbefales vaccination mod stivkrampe og smitsom 
leverbetændelse (hepatitis A), men vi anbefaler, at man kon-
takter egen læge for personlige forhold og undersøger de se-
neste generelle vejledninger på Udenrigsministeriets hjemme-
side www.um.dk (søg under Rejsevejledning - Marokko) 

Valuta
Den marokkanske valuta hedder marokkanske dirham (MAD). 
Det anbefales at medbringe kontanter enten i US-dollars eller 

Euro. Der kan veksles til MAD i ForexBank, og vi anbefaler, at 
man veksler hjemmefra, da det tager lang tid at gøre det ved 
ankomst. 

Brugen af kreditkort bliver mere og mere udbredt i Marokko, 
og der er efterhånden hæveautomater i de fleste større byer. 
Desuden tager flere hoteller, forretninger og restauranter 
også imod kreditkort. Det kan anbefales, at medbringe mere 
end ét kreditkort, så man er sikret, hvis der skulle opstå pro-
blemer med det ene kort. Husk at medbrunge nødvendige in-
formationer, hvis du får brug for at lukke dit kreditkort.

Store pengesedler kan være svære at slå i stykker når man 
kommer udenfor de større byer, så det er altid en fordel at 
have mindre sedler på sig.

Facts om Marokko
Statsform:  Konstitueret monarki, dog har kongen 

også magt i parlamentet
Befolkning:  33 mio.
Areal:  446.550 km2  - ca. 10 gange større end 

Danmark
Hovedstad:  Rabat med ca. 1 mio. indbyggere
Religion:  99% muslimer, 1% kristne og et lille min-

dretal af jøder
Sprog:  Arabisk med fransk som andet sprog
Nationaldag:  2. marts - Uafhængighed fra Frankrig 

1956
Højeste punkt:  Jebel Toubkal på 4.165 m
Kystlinje:  1.835 km


