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marrakech
Marrakech kallas ofta ”Den rosa staden” främst
efter de ockrafärgade byggnaderna, som särskilt
vid solens upp- och nedgång skiftar i rosa.
Text Anders Ellqvist Foto moroccan national turist
office, Robert Hlawatsch, Jacques Bravo and Xavier Richer.

M

arrakech kallas ofta ”Den rosa staden” främst efter de ockrafärgade byggnaderna, som särskilt vid solens upp- och
nedgång skiftar i rosa.
Här finns möjlighet att få uppleva en genuin och klassisk
arabisk stad, bo på boutiquehotell samtidigt som man spelar golf på
någon av de sex banorna alldeles i närheten.
– En stor del av upplevelsen med Marrakech är att bo på riad och
det är extra roligt att kunna kombinera det med golf, säger Robert Hlawatsch, som är verksam i Marrakech och driver ett litet hotell, en riad,
mitt i gamla staden.
– Det är inte ett anonymt golfkomplex, utan småskaligt boende, där
man lär känna nya människor, både resande svenskar och faktiskt en
och annan marrockan.
– Och det är ett tryggt och säkert resmål. Inga politiska oroligheter att
bekymra sig över, inga problem att vara ensam kvinna ute på stan och
ytterst lite kriminalitet, säger han.
svenskägd riad

Svenske arkitekten och hotellägaren Robert Hlawatsch förverkligade
sin dröm. Han och familjen förälskade sig i Marrakech till den grad att
de köpte ett kringbyggt hus med liten trädgård i mitten, en riad, mitt i
den gamla stadskärnan, som kallas medinan.
Efter ett tidvis mödosamt arbete står hans riad färdig och har börjat
ta emot gäster i de sex hotellrummen. På takterrassen kan man sola,
slappa och svalka sig i ett bad. Och äta sin frukost, eller kanske njuta
av nattens svala klimat under stjärnorna. Romantik på hög nivå för den
som är inne på det spåret.
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info
golf i marrakech

Marrakech Royal Golf Club: www.royalgolfmarrakech.com
Palmeraie Golf Palace: www.pgpmarrakech.com
Al Maaden Golf Resorts : www.almaaden.com
Samanah Golf: www.samanah.com
Atlas golf: www.atlasgolfmarrakech.com
golf utanför marrakech: www.golfdemogador.com
läs mer om marocko och marrakech

www.visitmarocco.com samt www.ilove-marrakesh.com
bo på svenskägd riad med golfpaket: www.originhotels.com

Stället heter Origin Hotels och är det första i en kedja av ombyggda
riads som är en vision.
– Det är otroligt roligt att det har blivit färdigt och att gästerna trivs
och rekommenderar oss, säger Robert Hlawatsch, som även erbjuder
paket med boende och golf runt Marrakech.
Allt fler golfare upptäcker Marrakech som golfdestination. Här kan
du sänka din putt omgiven av apelsinträd och ändå ha nära till shopping och kultur. Vädret är idealiskt för golfare hela året, förutom under
de hetaste sommarmånaderna.
– Extra stolt är han, som designintresserad arkitekt, över den handgjorda kakelmosaik som pryder flera av utrymmena i riaden och den
lilla fontänen i mitten av gården som fått en ny pump och nu strilar ut
det vatten som hjälper till med att hålla svalkan innanför murarna. En
antik typ av arabisk luftkonditionering, förklarar Robert .
riktig tusen-och-en-natt-känsla

Förutom att hyra ut rum erbjuder han även golfpaketet där idén är att
man både ska få leva ut sitt golfintresse, men också få en chans att se
och uppleva mystiken och magin som finns i Marrakech.
– På kvällarna befinner man sig mitt i tusen och en-natt och de
genuint pulserande Marrakech.
Här kan man också uppleva Atlasbergen, som syns från riadernas
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takterrasser. Ibland är bergstopparna snötäckta och det går lätt att åka
upp i bergen, som bara ligger 30 minuter från centrala Marrakech .
Origin Hotels ordnar resor dit.
Marrakech stoltserar med ett av världens mest fascinerande torg,
Djamaa el Fna. Platsen i sig är visserligen bara en stor stenbelagd yta.
Men människorna och utbudet gör det till en sann upplevelse. Tänk dig
en stor utomhusscen med försäljare, ormtjusare, akrobater, spåtanter,
musikanter och sagoberättare.Här samlas både turister och marockaner för att få vara med om det livliga skådespelet.
På kvällen flyttar restaurangerna ut sina bord på torget och dukar
upp med en stor variation av marockansk mat. Vi sitter ovanpå apoteket
på ett välkänt kafé i ett av torgets hörn och njuter av solnedgången. Vi
hör motorcyklarnas brummande och afrikanska trummor. Marockanska
vimplar vajar i kvällsbrisen. Kolröken stiger från eldarna nere på torget.
Vykortförsäljarna, skoputsarna och t-shirtmånglarna är på hugget.
Aftonsolen reflekteras i husfasadernas ockrafärgade puts som glöder i kvällsljuset. Solröda moln på himmlen. Så plötsligt börjar plötsligt
böneutropen ur högtalarna från minareten. Lika plötsligt avstannar allt
liv och kiv nere på torget. Det blir alldeles tyst och stilla medan solnedgångens bönestund pågår. Sedan är det lika plötsligt slut på böneutropen - och är livet och folkvimlet är snabbt igång för fullt på torget igen.
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lågprisflyg till marrakech

”

Tänk dig en stor utomhusscen med
försäljare, ormtjusare, akrobater, spåtanter,
musikanter och sagoberättare.

Det finns många skäl att ta sig till Marrakech. Det är lätt att ta sig hit
för en svensk resenär med norska lågprisflyget Norwegian, med flera
avgångar i veckan under stora delar av året.
Från Sverige har det länge gått charterresor till Marocko. Främst är
det sol- och bad orten Agadir som lockar. Men på senare år har allt fler
börjat resa på egen hand, bland annat till Marrakech.
Tidigare har det främst varit de fransktalande ländernas turister
som letat sig hit. Marockos förflutna som fransk koloni spelar fortfarande in. Franska behärskas fortfarande av de flesta marockaner.
På senare år har även en del brittiska turister hittat hit, inte minst
sedan euroländerna runt Medelhavet blivit alltför dyra för dem.
Det är tryggt att vara turist i Marrakech. Inga problem med att resa
runt varken i grupp eller på egen hand. Kriminaliteten är på låg nivå,
turisterna är oftast fredade. Ibland kan man råka ut för efterhängsna
försäljare.
populär kung styr landet

Marocko är för en svensk besökare relativt fritt och fredligt. Inte minst
om man jämför med de länder i regionen som har haft en arabisk vår
och där diktatorerna har fallit.
Det finns dock tre politiska ämnen som är tabu att ta upp i Marocko: Att ifrågasätta kungen, annekteringen av Västsahara eller att
gräva alltför djupt i militärens maktapparat. De ämnena är inget som
rekommenderas att diskutera av en besökande turist.
Samtidigt framhåller gärna de insatta att den nuvarande kungen,
Muhammad den sjätte, ”M6” kallad i folkmun, är en betydligt modernare monark än sin far Hassan II.
Marockos gamle kung Hassan II var golftokig. Den nuvarande
kungen sägs inte vara lika golfintresserad, men däremot en av dagens
prinsar, Moulai Rachid, som lär vara singelhandicapare.
berömda golfbanor

Kungahuset äger fortfarande ett antal av landets golfbanor. En av dem
är Marrakechs äldsta bana Royal Marrakech från 1923. Det är en klassisk kolonial bana. Inte så lång, inte alltid i toppskick, men fantastiskt
uppvuxen där de flesta hålen bildar egna rum och med en regnskogskänsla där tropiska djungelläten ackompanjerar golfarnas slag.
Därutöver finns det fem andra banor runt Marrakech av mer modernt snitt och ytterligare en 18-hålare under konstruktion. Då finns
det sex banor med 18 eller fler hål och en omtalad 9 hålare som heter
Atlas Golf, efter bergskedjan i bakgrunden med samma namn.
Vilken eller vilka banor som är bäst är delvis en fråga om dagsform och skötsel för ögonblicket. Flera av dem har välkända arkitekter. Palmeraie är ritad av Robert Trent Jones senior. En genomarbetad
27-hålsanläggning med gigantiskt resortområde, massor av palmer
som namnet antyder, konstgjorda sjöar och intressant layout. En bana
som kommer att bli allt bättre igen i takt med att nya maskiner, ny
manager och green keeper får sätta sin prägel på den.
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resa hit: Norwegian

flyger direkt från Stockholm, Göteborg och Kastrup.

ressäsong: Året runt, men sommarmånaderna kan vara alltför varma. Färre turister och mindre trängsel
under vintermånaderna som ofta kan vara bra för golfspel.
folkmängd: Marocko

har drygt 32 miljoner invånare. Marrakech cirka 900 000 invånare.

Amelkis har kallats en av det moderna Marockos bästa banor för
turister. Den är ritad av amerikanen Cabell Robinsson och är relativt snäll från gul tee. Visserligen många bunkrar, men ganska
vänliga sådana och breda fairways. En trevlig lounge, byggd som
ett traditionellt arabiskt fort, en Kasbah. Vid 15:e hålet finns ett
spektakulärt hus, som liknar en inglasad grotta, och lär ägas av
grundaren till kosmetikajätten L’Oreal.
Samanah är ritad av Nicklaus Design och är ytterligare en
modern bana som med rätta gör anspråk på att vara en Championship Course med 18 hål som kan spelas över 6 800 meter. Det
är en ”öken-bana” med hänsyn taget till omgivningen. Stort, fint
klubbhus, David Leadbetter- Academy, korthålsbana och bra drivingrange. På minussidan de husbyggen som pågår vid sidan av
banan och de byggarbetsplatsproblem det medför.
Al Maaden är ytterligare en av de ganska nya banorna. Ritat av
Kyle Philips och med dryga 6 500 meter från tävlingstee är den en
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rejäl utmaning för de flesta golfare. I mitten en bevattningsanläggning byggd i olika kvadrater som ska påminna om en marockansk
trädgård. Meningarna går isär om den är vacker eller inte, men vattnet kommer definitivt i spel på flera av hålen. Och inte minst par
3:orna är klart intressanta. Även här finns ett fint klubbhus, god mat
och ganska dyr dryck.
Greenfeen på golfbanorna runt Marrakech ligger ofta från cirka
500 kr och uppåt, lite beroende på vilket paket du köper och tid
på säsongen. På det kommer en hundralapp för den obligatoriska
caddien.
Marrakech är staden som erbjuder det mesta för de flesta. Gott
om barer och fashionabla nattklubbar, restauranger från världens
alla hörn, hotell i alla prisklasser från de billigaste pensionaten till
femstjärniga storheter som Mamounia Hotel, där Alfred Hitchcock
har filmat, Churchill och Roosevelt vilat upp sig och där Chaplin
och Rollin Stones varit gäster .
o
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