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Pocket Marrakesh Lonely Planet Hent PDF Pocket Marrakesh Forkæl dig selv og dine sanser i Marrakesh.

Medinaen sprudler af energi, og på gaden underholdes der af historiefortællere, tryllekunstnere og
slangetæmmere. Dyk ned i de spændende basarer og souker, der byder på duftende krydderier, lædervarer og
couscousretter, der får dine tænder til at løbe i vand. Marrakeshs blomstrende kunstscene og cafékultur skaber

en kosmopolitisk fornemmelse, men det er medinaens berusende dufte og lyde, der for alvor gør byen
fortryllende. I Pocket Marrakesh kan du finde information om de store seværdigheder, anbefalinger af de

bedste restauranter og insidertips til, hvordan du får det absolut bedste ud af byen – alt sammen i et praktisk
lommeformat og med et smart folde ud-kort. Områder: Ville Nouvelle – Djemaa el-Fna & omegn – Mouassine

& Bab Doukkala – de centrale souker – Riads Zitoun & Kasbah
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