Marokko4kids
Standaard riads

€ 1.550
p.p.

Per 4x4 door Marokko

• 8-daagse rondreis door Zuid-Marokko
• 4x4 met privé chauffeur.
• Standaard riads/hotels
Meer info bij uw reisagent of op www.imagine4kids.be

V.U: ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29- b4, 8200 Brugge. Lic 7165

Dag 1 : Brussel - Marrakech (a)
Vertrek van Brussel naar Marrakech. Transfer naar uw riad of hotel. Diner en overnachting in Riad Bahia Salam.
Dag 2 : Marrakech (o-a)
Na het ontbijt, halve dag bezoek aan de historische stad Marrakech met een gids. Bezoek aan de Saadische graftomben uit
de 14de eeuw en het prachtige Bahia paleis. Eveneens bezoek aan het symbool van Marrakech, het beroemde Djemaa El Fna
plein. Wandeling doorheen de soeks en bezoek aan de Koranschool. Vrije lunch en vrije namiddag. Diner en overnachting in
Riad Bahia Salam.
Dag 3 : Marrakech - Ouarzazate (o-a)
Na het ontbijt, vertrek naar het mooie zuiden per 4x4 met privé chauffeur. U rijdt via prachtige landschappen, kleine
bergdorpjes en over de bergpas Tizi ’n Tichka. In de namiddag aankomst in Ouarzazate die de laatste jaren enorm gegroeid is
dankzij de filmindustrie. Eventueel bezoek aan Kasbah Taourirt of aan de filmstudio’s in Ouarzazate. U ziet hier de decors van
de verschillende films die in de regio Ouazazate zijn opgenomen zoals de Gladiator en Asterix en Obelix. Diner en
overnachting in Dar Chamaa.
Dag 4 : Ouarzazate - tentenkamp in de Erg Chegaga duinen (o-a)
Na het ontbijt trekt u verder naar het zuiden voor een unieke ervaring tijdens uw reis, slapen onder de sterrenhemel in de
woestijn. U rijdt via de vallei van de Draa met zijn vele dadelpalmen en groene dalen tot aan M’Hamid, vervolgens gaat de
weg over in woestijn. Traject door de woestijn naar het luxe tentenkamp Azalaï Desert Camp in de Erg Chegaga duinen met
privé faciliteiten per tent. Een onvergetelijke belevenis. Diner in het tentenkamp. Dromedaristocht door de woestijn waar u
kunt genieten van een prachtige zonsondergang.
Dag 5 : Tentenkamp - Zagora (o-a)
U kunt de zonsopgang bewonderen in de woestijn. Na het ontbijt, gaat u per 4x4 naar uw hotel in Zagora waar u zich kunt
opfrissen. In de namiddag kunt u genieten van de mooie omgeving of van de faciliteiten in uw hotel. Diner en overnachting
in het hotel Azalaï Desert Lodge.
Dag 6 : Zagora - Ait Benhaddou (o-a)
Ontbijt. U vervolgt uw reis naar Ait Benhaddou. Onderweg rijdt u langs de vallei van de Draa met zijn vele dadelpalmen en
zijn groene dalen. In de namiddag aankomst in Ait Benhaddou met zijn imposante Kasbah die regelmatig wordt gebruikt als
decor voor films, zoals de Gladiator en Jezus van Nazareth. Diner en overnachting in hotel Dar Mouna.
Dag 7 : Ait Benhaddou - Marrakech (o-a)
Ontbijt. Terugrit over de bergpas naar Marrakech waar u nogmaals kunt genieten van prachtige panoramische zichten.
Geniet nog van uw laatste namiddag in Marrakech. Diner en overnachting in Riad Bahia Salam.
Dag 8 : Marrakech - Brussel (o)
Ontbijt. Transfer naar de luchthaven van Marrakech. Terugvlucht van Marrakech naar Brussel.
Inbegrepen
- Vluchten met Royal Air Maroc* in de basisklasse.
* Rechtstreekse chartervluchten naar Marrakech op aanvraag.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 6 overnachtingen in de voorgestelde hotels/riads op basis van een
familiekamer in half pension.
- 1 overnachting in een luxe tentenkamp met privé faciliteiten in half
pension en dromedaristocht door de woestijn.
- Diensten van een lokale gids voor ½ dag in Marrakech met
entreegelden.
- Transfer van en naar de luchthaven de eerste en laatste dag.
- Vanaf dag 3 tot dag 7 alle transfers per 4x4 met privé chauffeur.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en extra maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Ingangsgelden en diensten van een lokale gids
(behalve in Marrakech).
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.

Periode

Prijs p.p.

01/11/18 - 31/10/18

€ 1.550,00

Prijs kind -12 jaar (max.2)

€ 735,00

Deze prijzen gelden als er minimum 2 volwassenen
de kamer delen.

Opmerking
Hotels/riads kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar hotels/riads van dezelfde categorie.

www.imagine4kids.be

