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Opstappen dicht bij huis Limburgse reisgenoten Limburgse reisbegeleiding Unieke programma's Uitsluitend fijne hotels

Koningssteden Marokko
Koninklijke route langs de kashba’s 

Ontdek samen met De Limburger Reizen de magische
Koningssteden Marrakesh, Fes, Meknes en Rabat. Laat u betoveren
door de mythische sferen van 1001 nacht in de ommuurde steden met
een rijke historie en het prachtige landschap van de woestijn, bergen
en weelderige oases. Dompel u zelf onder in de verhalen van de grote
dynastieën van het land die hier waren gevestigd en ervaar de
Marokkaanse levenslust die hier heerst. Ontdek een rijk cultureel
erfgoed in de oudste koninklijke stad Fes. Ervaar een unieke
combinatie van nieuwe en oude architectonische meesterwerken in
de hedendaagse hoofdstad Rabat. Wandel door de paleizen, langs
moskeeën en tuinen van de koninklijke stad Meknes. Maak kennis
met de zeer vriendelijke lokale bevolking en geniet van de bijzondere
en gekruide Marokkaanse keuken. U vliegt met Transavia vanaf
Eindhoven Airport naar Marrakech v.v. De reis biedt een uitgebreid
excursie programma met heel veel inclusief! Zoals u van ons gewend
bent is de transfer van/naar de luchthaven vanuit uw Limburgse
opstapplaats inclusief en u wordt de gehele reis perfect begeleidt
door ervaren De Limburger Reizen reisbegeleiding. We overnachten
in goede en comfortabele hotels 4* hotels, speciaal geselecteerd. De

8 dagen vanaf
€ 1.495,- p.p.

Vertrekdata
12 oktober 2020 €1495

Inclusief
Transfer per luxe touringcar van
Limburg naar Eindhoven v.v.

Vlucht Eindhoven – Marrakech met
Transavia v.v.

15 kg ruimbagage per persoon

7 nachten in 4* hotels
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betoverende koninklijke steden wachten op u!

Dag 1 - Maandag 12 oktober 

Limburg – Eindhoven – Marrakech 

Vanuit Limburg transfer naar de luchthaven van Eindhoven voor uw
vlucht met Transavia naar Marrakech. Uw vlucht vertrekt om 14.00 uur
(onder voorbehoud) en de landing is voorzien om 16.40 uur. Bij
aankomst volgt de transfer naar uw hotel. De komende 2 nachten
verblijft u in het Dellarosa Boutique Hotel ****. U dineert in het hotel en
er is de mogelijkheid tot een afsluitend drankje in de hotelbar of het
centrum van Marrakech.

Dag 2 - Dinsdag 13 oktober 

Marrakech 

Na het ontbijt volgt er vandaag een zeer compleet programma in
Marrakech, de kleurrijke stad biedt talrijke historische culturele
hoogtepunten. U krijgt een rondleiding o.l.v. een lokale gids langs de
historische hoogtepunten zoals de Koutoubia Moskee, de Kasbah
ontstaan in 1200, het Ben-Jusuf-Medersa, en het betoverende Palais
de la Bahia. Een wandeling door het doolhof van smalle straatjes en
authentieke plekjes in de Medina zal niet ontbreken. De resterende
middag heeft u ter vrije besteding. Bezoekt u ook het beroemde plein
Djemaa el Fna, de middeleeuwse markt waar diverse curiositeiten te
zien zijn zoals slangenbezweerders, verhalenvertellers, acrobaten,
waterverkopers in traditionele klederdracht en muzikanten en een
optioneel bezoek aan Jardin Majorelle, de kleurrijkste tuin van
Marrakech. Vanavond wordt u verrast met een typisch Marokkaanse
Folklore show Fantasia incl. diner bij Restaurant Chez Ali.
Overnachting in uw hotel.

Dag 3 - Woensdag 14 oktober 

Ouarzazate 

Na het ontbijt vervolgt u uw reis naar Ouarzazate, denkt u aan uw
koffers? U rijdt door het Marokkaanse binnenland, genietend van de
vele uitzichten, naar Ouarzazate. De stad ligt ingeklemd tussen twee
gebergtes, de Hoge Atlas en de Anti-Atlas, belangrijkste
bezienswaardigheid van de stad is de Kasbah, Taourirt. U bezoekt het
prachtig gelegen El Glaoui paleis, een van de laatste overblijfselen van
de ooit machtige Marokkaanse familie Glaoui. Deels ruïne, deels
gerestaureerd is de kashba absoluut een bezoek waard. Diner en
overnachting in het bijzondere Hotel Riad Ksar Ighnda ****. Neemt u
vooral nog een duik in het zwembad of geniet van een drankje of
kopje Marokkaanse muntthee op het terras.

7x uitgebreid ontbijt

7x diner

Entree Bahia & El Badi Paleis

Marokkaanse Folklore show Fantasia
incl. diner

Lunch in lokaal restaurant Fez

Uitgebreide rondleidingen

8 dagen lokale reisleiding

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Verzekeringen

Fooien

Reserveringskosten € 29,50 per
reservering

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: delimburgerreizen.nl

Versie: 15 September 2020 - Copyright © De Limburger Reizen Pagina 2

https://www.delimburgerreizen.nl/?post_type=reizen&p=3339
https://www.delimburgerreizen.nl/


info@delimburgerreizen.nl

085 273 48 00

Met vertrouwen op reis!

Dag 4 - Donderdag 15 oktober 

Erfoud 

Vandaag bezoekt u Erfoud, gelegen aan de rand van de woestijn en is
één van de belangrijkste oases van Marokko en omgeven door vele
palmbomen en goudgele woestijnduinen, hier waant u zich wederom
in de sferen van 1001 nacht! De stad staat ook bekend als decor van
vele Hollywood films. Wandelt u vanavond ook door de Souk en snuif
de geuren op van de vele specerijen. Diner en overnachting in Hotel
Chergui Kasbah ****.

Dag 5 - Vrijdag 16 oktober 

Erfoud – Fez

Na het ontbijt volgt er vandaag een reisdag, u rijdt met uw moderne
touringcar via Er-Rachidi vanuit de oases met palmen door de mooie
cederwouden van het dunbevolkte Atlasgebergte, naar de
koningsstad Fez. Onderweg zorgt u lokale gids natuurlijk voor diverse
pauzes. De komende 2 nachten dineert en verblijft u in het hotel
Royal Mirage***** in Fez.

Dag 6 - Zaterdag 17 oktober 

Fez

Wederom een hoogtepunt van deze schitterende reis, u bezoekt de
meest authentieke en oudste Koningsstad, Fez. U waant zich in een
openluchtmuseum wanneer u met uw lokale gids door het
stadscentrum wandelt. Dit centrum behorende tot het bijzondere
UNESCO-werelderfgoed is gelegen binnen de stadsmuur met 12
torens. U loopt langs bezienswaardigheden zoals de Karaouine
moskee, deze werd gebouwd in 859, de Koranschool Bou Inania met
een rijkversierde minaret en Bab Bou Jeloud, de belangrijkste
toegangspoort tot de medina. Vanmiddag staat een heerlijke
Marokkaans lunch op het menu, laat u verrassen door de
Marokkaanse smaken. De medina Fès el-Bali is een labyrint van
historische straatjes waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Straten
zijn net breed genoeg voor een ezel met kar en om elke hoek wacht
weer een nieuwe verrassing. Fez is ook stad van de ambachten, in de
Medina zien we mensen nog op traditionele wijze aan het werk. Naast
de vele wereldberoemde leerlooierijen worden er ook kleurrijke
aardewerken schalen gefabriceerd en kunt u een kijkje nemen in
oude tegelfabrieken. Genoeg inspiratie voor een mooi souvenir! Diner
en overnachting in uw hotel.

Dag 7 - Zondag 18 oktober 

Overige info
Voor deze rondreis dient u goed ter
been te zijn

Minimum aantal deelnemers: 20

Uw heeft een paspoort nodig dat 6
maanden na terugkomst nog geldig
dient te zijn

Medicijnen mee op reis? Voor
sommige medicijnen heeft u een
verklaring nodig, wij verwijzen u
hiervoor naar de website van het
Centraal Administratiekantoor: https:
//www.hetcak.nl/regelingen/medicijn
en-mee-op-reis

Raadpleeg voor uw inentingen de GG
& GD

Reisprogramma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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Meknes en Rabat 

Vandaag is het einddoel Rabat. Niet ver van Fez ligt de kleinste
Koningsstad Meknes. Hier ziet u o.a. de mooie Bab Mansour poort. Het
straatbeeld in Meknes is kleurrijk, levendig en vredig tegelijk, in de
Medina is het een stuk rustiger dan u gewend bent. Op het centrale
plein van Meknes: El- Hedime, worden uw zintuigen geprikkeld door
de geur van dadels, de muziek die speelt met op de achtergrond het
gebed uit de Moskee. Neemt u vooral de tijd om alle indrukken op u
te laten inwerken. Bezoekt u vooral ook de groente-en fruitmarkt; met
bergen olijven, citroenen, munt en andere specerijen, vergeet u niet
te proeven? U rijdt verder langs olijfbomen en wijnvelden naar de
hoofdstad Rabat. Samen met uw lokale gids bezoekt u het
Mausoleum van Mohammed V en de Hassant Toren. Overnachting en
diner in hotel Belere ****

Dag 8 - Maandag 19 oktober 

Rabat – Marrakech – Eindhoven 

Na een vroeg ontbijt brengt de reis u weer richting Marrakech, u
arriveert in het begin van de middag. Afhankelijk van de drukte
onderweg heeft u hier nog even vrije tijd. Om 17.25 uur vliegt u met
Transavia terug naar Eindhoven. De landing is voorzien rond 22.10 uur.
Bij aankomst staat de luxe touringcar weer voor u klaar om uw veilig
naar Limburg te rijden. Dan komt er een einde aan een hele mooie
reis. Bepakt en bezakt met vele foto’s, verhalen en souvenirs keert u
weer huiswaarts.

Hotel informatie

Hotel Dellarosa Boutique ****

Het Dellarosa Hotel Suites & Spa is ideaal gelegen in Hivernage, in het
hart van Marrakech. Het biedt een luxe en vredige omgeving,
comfortabele kamers en uitstekende faciliteiten. De kamers zijn van
alle moderne gemakken voorzien, waaronder een eigen badkamer,
comfortabele bedden, een satelliettelevisie en gratis WiFi. In de bar en
in het restaurant kunt u terecht voor heerlijke drankjes en gerechten,
waarbij internationale en regionale invloeden met elkaar worden
gecombineerd. U kunt dineren met het Atlasgebergte op de
achtergrond. Het Dellarosa ligt op slechts enkele minuten van de
medina en het beroemde Jamaâ El Fna-plein. Terug in de ontspannen
sfeer van het hotel kunnen gasten genieten van een buitenzwembad
en een luxueus wellnesscentrum met een hamam, een hot tub en
een fitnesscentrum.
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Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 250,-

Hotel website: https://www.dellarosa-marrakech.com
Hotel adres: Dellarosa Boutique Hôtel, Avenue Moulay El Hassan,
Marrakesh, Marokko
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Riad Ksar Ighnda **** 

Het Ksar Ighnda ligt aan de rand van de woestijn, op slechts enkele
kilometers van Ouarzazate. Het hotel biedt een luxe, authentieke
ambiance op een ideale locatie voor een ontspannen vakantie. De
ruime kamers zijn ingericht in regionale stijl. Ze zijn voorzien van alle
moderne gemakken, waaronder een eigen badkamer,
airconditioning, satelliettelevisie, een dvd-/cd-speler en een minibar.
Het hotel is uitgerust met traditionele meubels en kunstwerken, en
biedt een fantastisch uitzicht op de woestijn.

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel website: https://www.ksarighnda.com/
Hotel adres: Aît Ben Haddou, 45000 Asfalou, Marokko
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Chergui Kasbah ****

Dit 4-sterrenhotel ligt aan de rand van de Sahara-woestijn, op slechts
5 minuten rijden van het centrum van Erfoud. De kamers zijn zeer
smaakvol en elegant ingericht met een zitje, gratis wifi. Badkamer
met bad/douche. In het restaurant kunt u tevens ontbijten en worden
er snacks geserveerd.

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel website: http://chergui.com
Hotel adres: KASBAH HOTEL CHERGUI, N13, Marokko
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Royal Mirage *****

Hotel Royal Mirage Fes Hotel ligt op een toplocatie in het hart van Fez.
Het hotel biedt gemakkelijk toegang tot musea en culturele
bezienswaardigheden. Alle kamers zijn modern en elegant ingericht.
Ontdek de gastronomische kant van Fez in restaurant Al Wadi. Hier
worden elke avond traditionele gerechten geserveerd. In de buurt van
de regio Fez kunt u een bezoek brengen aan het dorpje Ifrane en de
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bergen. Het hotel bevindt zich op slechts 15 minuten met de auto van
de luchthaven Fez-Saiss.

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel website: http://www.royalmirageinternational.com
Hotel adres: Royal Mirage Hotel Fes, Fez, Marokko
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Belere Rabat **** 

Het Belere Hotel Rabat bevindt zich in Rabat en biedt panoramisch
uitzicht over de stad. Het beschikt over kamers met airconditioning
en elke kamer heeft een tv, gratis WiFi, een minibar en een balkon. De
3 restaurants van het Belere Hotel Rabat serveren Marokkaanse
specialiteiten, internationale gerechten en de Spaanse keuken. In de
bar of op het panoramisch terras kunt u ontspannen met een
verfrissend drankje. Sommige kamers bieden uitzicht op het
Koninklijk Paleis. U kunt hier ook makkelijk een bezoek aan het
nabijgelegen Medina en de moskeeën brengen.

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel website: https://www.belere-hotels.com
Hotel adres: 33 Avenue Moulay Youssef, Rabat 10030 MarokkoRabat,
Marokko
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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