
 

 

Michael Cederborg Travel Log 

Marocko & Tunisien 

 Casablanca, Marocko 
   Säg den som inte har längtat till Casablanca och för sig målat upp en bild 
hämtad direkt ur filmen med samma namn där Ingrid Bergman och 
Humphrey Bogart från 40-talet – så även jag. Casablanca är en smältdegel 
av västerländskt och österländskt och samtidigt Marockos ekonomiska och 
finansiella centra. Skyskraporna står i stark kontrast till de små butikerna i 
Medinan (souken) med sina smala och vindlande gator, här lever också 
fattiga och rika sida vid sida.  

   

   Då mitt besök denna gång var i samband med en affärsresa blev det inte 
jätte mycket tid över för att strosa runt och se staden – men någon extra dag 
och inte minst kvällar fick jag för mig själv. Att strosa runt i gamla Medinan 
bland alla marknadsstånden, människorna med alla dofter och färger blir 
som alltid för mig ett första handsval för att insupa atmosfären i staden. 

  

 Visst är Rick’s Café lite av en tillrätta lagd ”turistfälla” och en efter konstruktion, 
men här kan man ändå insupa den atmosfär som är hämtad ur filmen 
”Casablanca”. Här visas också filmen medans man kan röka vattenpipa. Här 
finns självklart också en piano bar där  ”Rick” spelar låtar från filmen… 
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Casablanca 

 

Blandning av Västerländskt och Österländskt… 

 

Hotell Sherazade (Riad/Hotell) i Casablanca ! 

     Ett annat och bra sätt att njuta av 
den Marockanska atmosfären är att 
boka in sig på ett ”äkta” Riad! Här 
finns några att välja bland och jag 
fick efter efter-forskningar och 
rekommendationer tips om att prova 
Hotel Jnane Sherazade. 

  En riktig höjdare som jag definitivt 
kommer att bo på igen. 

    Suveräna rum och inredning samt 
underbar mat. Finns en altan där 
man kan sitta på kvällen och prova 
maten som varmt rekommenderas 
här. En riktig fullträff med andra ord. 

         Casablanca är Marockos största stad och ekonomiska 
metropol med ca: 4 miljoner invånare. Hamnen i Casablanca är en 
av världens största konstgjorda hamnar och den största i 
Nordafrika.  

   Hassan II:s moské i Casablanca är världens näst största moské 
efter Masjid al-Haram i Mekka. Den färdigställdes 1993 och är 
namngiven efter Marockos kung Hassan II. Minareten är över 200 
meter hög, och högst i världen. I moskén finns en koranskola, 
hammam. Själva bönesalen rymmer över 20,000 människor. Den är 
ett absolut måste och mycket imponerande byggnadsverk. Strosade 
runt  i kvarteren runt omkring och fick där en det bra bilder med 
perspektiv och då moskén med som bakgrund och inramning. Det 
fiskas en del vid den strandremsa – mycket skräpigt som angränsar 
till moskén.  
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    För att få ut mesta möjliga av 
Tunis, såväl som Casablanca, 
rekommenderar jag att man bor 
på en ”Riad” och då företrädes-
vis i gamla Medinan ”souken”. 
Själv hittade jag ett alldeles 
utsökt ställe, om än inte kanske 
jätte billigt. Bara att söka på 
nätet och gå på rekommenda-
tioner. 
 

     Fördelen är att man bor mitt i 
smeten och har nära till 
marknaden och även flertalet 
riktigt bra restauranger. 

    Rue de la Kasbah är en bra 
startpunkt för att utforska 
gamla Tunis. Här finns massor 
med moskéer, gamla hus, 
vindlande gränder och som sagt 
butiker och restauranger att 
välja bland. Tricket är sedan att 
”förlora sig” i gränderna och inte 
låta sig styras av karta. Massor 
med utsökta möjligheter till bra 
foto tillfällen ges garanterat.  

     När det kommer till bra 

Tunis, Tunisien 

    När det kommer till bra ställen att 
äta på kan jag bl.a. rekommendera 
följande två genuina Tunisiska 
restauranger;  ”Slah” som ligger nära 
Hotel Africa på Rue de Coubertin 
samt ”Jeld” www.dareljeld.tourism.tn 
som ligger i gamla Medinan nära La 
Kashbah. Här finns genuina 
inredningar och mycket vällagad mat 
av prova på. 

   Redan 2009 kände man av att det 
pyrde ordentligt under utan och att 
det fanns ett stort missnöje med 
sittande presidenten som nu sedan 
2011 är avsatt och befinner sig i 
lands flykt i Saudi Arabien enligt 
uppgift. 

  


