8-DAAGSE RONDREIS (VLIEG – BUSREIS)
MAROKKO: KEIZERLIJKE STEDEN
Zaterdag 10 tot zaterdag 17 oktober 2020
De keizerlijke steden Marrakech, Fèz en Rabat betoveren je met hun pracht en praal. Paleizen en
grafmonumenten getuigen van een rijk verleden. De berberfamilies woonden vroeger samen in grote
lemen burchten (kasbah’s). Het zijn indrukwekkende complexen, soms tot vier verdiepingen hoog,
met woningen, voorraadschuren en stallen. Van de Romeinse steden is Volubilis de beroemdste. Je
wandelt er in een groen landschap met ruïnes van triomfbogen, thermen en woonhuizen met goed
bewaarde mozaïeken. De landschappen van Marokko zijn heel gevarieerd: van de noordelijke,
vruchtbare valleien met cederbossen en wijngaarden, over de besneeuwde toppen van het
Atlasgebergte, tot de woestijnoasen in het zuiden.
DAG 1 - EINE – CASABLANCA:
Vertrek met de autocar vanuit Eine naar de luchthaven van Zaventem. Inscheping voor de vlucht naar
Casablanca. Bij aankomst transfer naar ons hotel. Avondmaal en overnachting in Casablanca.
DAG 2 - CASABLANCA – RABAT:
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Casablanca, de economische hoofdstad van Marokko: de
centrale markt, het Habous district, het koninklijk paleis, de residentiële Anfawijk en de buitenkant
van de indrukwekkende Hassan II-moskee. Na de lunch vertrekken we naar de keizerlijke stad Rabat.
Op het programma staat een bezoek aan de hoogtepunten van de stad o.a. het koninklijk paleis, de
Kasbah Oudaya met zijn Andalusische tuinen en zijn imposante poort, het mausoleum van Mohamed
V. Dit had de op één na grootste moskee ter wereld moeten worden, maar het project raakte helaas
nooit afgewerkt.
DAG 3 - RABAT – MEKNES – FEZ:
Na het ontbijt vertrek naar Meknes, waar je de koninklijke stallen bezoekt, de joodse wijk en de
beroemde hoofdpoort Bab el Mansour, die deel uitmaakt van de 40 km lange stadswallen met
prachtige poorten. Na de lunch is het tijd om de heilige stad Moulay Idriss en de indrukwekkende
ruïnes van de Romeinse stad Volubilis te ontdekken, waarna we doorrijden naar Fez.
DAG 4 - FEZ:
Bezoek aan de religieuze hoofdstad Fez, waar je de sfeer van de best bewaarde en meest
authentieke medina van Marokko kunt opsnuiven. In dit labyrint van straatjes en steegjes bevinden
zich tal van vergeten ambachten en prachtige bezienswaardigheden zoals o.a. de Koranschool Bou
Inania Medersa, het Nejjarineplein met zijn sierlijk gedecoreerde fontein met mozaïeken, het
Foundouk arts & craft houtmuseum, het mausoleum van Moulay Idriss en de moskee van Karaouine.
In de namiddag is het tijd voor een bezoek aan de stad Fez Jdid waar we de soeks met verse
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groenten, stoffen, fruit en kruiden terugvinden. Later komen we langs de joodse wijk en het
koninklijk paleis met zijn opvallende vergulde poort.
DAG 5 - FEZ – BENI MELLAL– MARRAKECH: Vandaag voert de boeiende reis je langs een prachtige
route doorheen enkele mooie berberdorpen zoals Imouzzer du Kandar en Ifrane. De weg doorkruist
het land van Zayane. Je rijdt er door kleine dorpjes en bossen met dennen, eiken en ceders. Bij het
Ahmed Lhansali-meer houden we even halt voor een fotostop en genieten er van een prachtig
panoramisch zicht. In Beni Mellal voorzien we tijd om te lunchen. Aan het einde van de middag
bereik je het schitterende Marrakech, de stad van 1001 nachten.
DAG 6 - MARRAKECH:
Na het ontbijt is het tijd om op ontdekkingstocht te gaan in Marrakech. Eerst gaan we een kijkje
nemen in de prachtige Menara tuinen met indrukwekkende panoramische zichten op het
Atlasgebergte. Daarna trekken we door het historische centrum van Marrakech met het prachtige
Bahiapaleis en de Koutoubia-moskee met zijn 80 meter hoge minaret. In de namiddag zal je ogen te
kort komen als je aankomt bij het symbool van Marrakech, het beroemde Djemaa El Fna plein, de
omliggende soeks en de wijk van oude ambachten. Hier wacht je een spektakel van
slangenbezweerders, acrobaten, marktkraampjes en eettentjes. Vanavond krijg je een heerlijk
Marokkaans diner aangeboden vergezeld van een kleurrijke Fantasia show.
DAG 7 - MARRAKECH – CASABLANCA:
Bezoek aan de beroemde Marjorelletuin, een botanische tuin met prachtige cactussen en
bougainvillea’s, die eigendom was van de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent. Het prachtige
majorelleblauw zal voor altijd op je netvlies gebrand blijven. In de namiddag rijden we terug naar
Casablanca.
DAG 8 - CASABLANCA – EINE:
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven van Casablanca voor de terugvlucht naar Zaventem.
Aansluitend transfer met de autocar naar Eine.
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Richtprijs: 2070 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 280 €
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•

Alle toegangsgelden zoals beschreven in het programma

Niet inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•

Fooien
Internationale reispas

Extra informatie:
Internationaal gedigitaliseerde reispas verplicht met geldigheid tot ten minste zes maanden na
datum van terugkeer.
Raadpleeg steeds uw huisdokter om uw basisinentingen (zoals difterie-polio-tetanus, buiktyfus en
hepatitis A) te controleren
Volgorde van bezoeken, voorgestelde hotels, kunnen nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan
kwaliteit en/of programma. Prijs onder voorbehoud van eventuele toeslagen van koersverschillen,
fuel- en luchthaventaksen.
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INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …
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