
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze gids, Rajaa,  is een Marokkaanse Antwerpse met zeer veel kennis van Marokko en zeker 
Marakkech. Ze gidst in Antwerpen voor de Marokkaanse gemeenschap. 
In de maand juli willen wij gerust een wandeling door Antwerpen plannen en dan leer je ze reeds 
kennen. De afdeling Deurne/Berchem doet dit reeds maar er is een maximum van 15 personen. 
 

 

 

 

 

 



 Programma: van 4 t/m 11 okt  

Marrakech, betoverende stad in centraal Marokko aan de voet van het 

Atlasgebergte, spreekt in vele opzichten tot de verbeelding. In de smalle 

straten van de souks is het leven blijven stilstaan. Het Jamaa el Fna plein, 

het kloppende hart van de stad, biedt u een betoverend spektakel waarin 

slangenbezweerders, kruidenverkopers, acrobaten, vertellers, 

voedselverkopers en andere kleurrijke figuren de hoofdrol spelen. 

 

 
DAG 1: zondag 4 oktober 2020 
We vertrekken richting Marrakech. Vertrekuur is nog niet geweten. 
Bij aankomst transfer naar het hotel. 

 

 
Na incheck in de kamer maken we een eerste kennismaking met de stad. 
We bezoeken het Djeema el Fena plein en de Souks van de oude binnenstad. 
Het avondmaal gebruiken we in de stad. 

 

DAG 2: maandag 5 oktober 2020 
Na een heerlijk uitgebreid ontbijt vertrekken we door de stad met koetsen en houden we op 
geregelde basis stops voor een bezoek met gids. 
Zo bezoeken we: 

- De Miaara = joodse begraafplaats 

- Het El Badi Paleis 

- De Menara-tuinen en het Menara paviljoen 
hier hebben we een vrije lunch. 

- Saadidtombes uit de tijd van Sultan Ahmed 1 Al-Mansur 
 

’s Avonds worden we opgehaald in het hotel en maken een diner show mee in Berber tenten met 
buikdansers, ruiters, volksmuziek…. 
 
 
 
 
 
 



DAG 3: dinsdag 6 oktober 2020 
Met een autocars vertrekken we naar de Ouzoud watervallen in het Atlasgebergte 
Dit is een natuurlijk wonder in het Atlas gebergte op 1,5 u rijden 
 
We beklimmen een stuk naar de watervallen met gids – facultatief 
Er is waarschijnlijk ook een mogelijkheid om bootje te varen. 
Vrije lunch 
 
Vertrek terug rond 17u. 
Gezamenlijk avondmaal 
 
 
 

Dag 4: woensdag 7 oktober 2020 
 

Weer na een rustig en uitgebreid ontbijt wandeling door de stad met bezoek aan: 
- Thuisbasis van een aantal leerlooierijen 

- Koutoubia moskee 

- De eerste Koranschool met een unieke islamitische architectuur. 

 
Gezamenlijk avondmaal 
 
 

Dag 5: donderdag 8 oktober 2020 
 

Uitstap naar Essaouira 
Deze stad ligt op 3u rijden van Marrakesh. 
Onderweg bezoeken we een coöperatief van vrouwen die de originele Arga olie persen. 
 
Bezoek en geleide wandeling door de stad. 
We nemen een vrije lunch aan het strand. 
 
Na terugkeer hebben we een avondmaal in het hotel. 
 

Dag 6: vrijdag 9 oktober 2020 
 

Vandaag blijven we in Marrakech. 
 
We bezoek de tuinen van Yves Saint Laurent (Majorelletuin) 
Een ideale plaats voor een vrije lunch. 
 
Na de middag hebben we nog mogelijkheid voor enkele van de vele paleizen te bezoeken  
bv Musée des Confluences en/of Bahiapaleis. 
Is er nog iets in de stad dat we willen bezoeken geen probleem. 
 
Nadien genieten we facultatief van een Hamman in de stad. 
 
’s Avonds gebruiken we gezamenlijk een avondmaal. 
 



 
Dag 7: zaterdag 10 oktober 2020 
 

Vandaag maken we in de voormiddag een kamelentocht in de buitenwijken van Marrakech. 
We genieten van deze unieke belevenis. 
 
’s Middags nemen we vrij voor winkelen of luieren of gewoon in de stad lopen. 
Steeds kunnen we nog iets bezoeken wat we nog niet ontdekt hebben. 
 
’s Avonds gezamenlijk laatste avondmaal in de stad. 
 
 
 

DAG 8: zondag 11 oktober 2020 
 
Vertrek naar huis. 
Naargelang het vluchtuur zien we wat we doen. 
 
 
 



Hotel  

Hotel Riad Jardins Koutoubia***** 
Sfeervol 5* hotel met gezellige binnentuin met 
zwembad als centrale blikvanger. 
Op het dakterras kan u genieten van een prachtig 
uitzicht op de skyline van Marrakesh. 
Het hotel biedt shops, roomservice en gratis Wifi in het 
hotel resort. 
Voor uw ontspanning zijn er 2 zoetwaterzwembaden 
(verwarmd vanaf 
november), een zonneterras met gratis ligzetels en 
parasols en een binnentuin. 
Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger), tegelvloer en tapijt, individuele 
airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv, minibar (betalend) en safe 
(gratis). 
Dit hotel is gelegen op amper 300m van het Djemaa el Fna-plein 

 
 

Rechtstreekse lijnvluchten met Brussels Airlines 
➢ Luchthaventaksen (zoals gekend op 3 januari: 88,12€) 
➢ 7 hotelovernachtingen met ontbijtbuffet 
➢ De lokale verblijfstaks (29DH) per nacht/persoon 
➢ Luchthaven>< hotel autocar-transfers ter plaatse. 
➢ Het programma gelijk hierboven beschreven – 7 avondmalen – gids, inkom en bezoeken – bij 

de uitstappen de autocars of koetsen. 
Onderlinge programmawijzigingen steeds mogelijk. 

 

 

 

➢ Prijs per persoon: 

In een tweepersoonskamer 1 850 euro 

Opmerking: Het hotel verhuurt geen singlekamers. We zorgen er zeker voor dat we bij 
de tweepersoonskamers zeker niet zomaar iedereen bij elkaar leggen en het zijn 
natuurlijk steeds aparte bedden. 

➢ Minimum 20 personen – maximum 25 personen. 

 
Organisatie: vtbKultuur provincie Antwerpen en Omnia Travel Leuven. Deze is verzekerd bij 
het Garantiefonds Reizen. 
 
 

Inbegrepen: 

Prijs: 



 
 
 
 

 
 
 

➢ Lunches zoals beschreven in het programma 

➢ De reis- en annulatie verzekering die we sterk aanraden. 

 
 

 

 
 
 
 
 

➢ Je stuurt een mailtje naar kris.vanpelt @vtbkultuur.be 

➢ Je ontvangt een bevestiging en een contractje. 

➢ Je stort 600 euro voorschot per persoon op de rekening van de provincie. 

➢ We willen tegen 10 februari 2020 een stand van zaken hebben. 

➢ Daarom graag tegen dan een seintje. 
Wij geven jullie dan een bevestiging of de reis effectief doorgaat. 

➢ Indien we te weinig inschrijvingen hebben contacteren we iedereen en bespreken de 
mogelijkheden. 

➢ De volledige reis wordt betaald tegen 1 juni 2020 

➢ Annulatievoorwaarden: 
Na bevestiging van onze kant van de reis: 
- vanaf 29 april tot 60 dagen voor het vertek: 35% van de reissom 
- 1 maand voor het vertrek 100% van de reissom. 

 

 

 

Hoe inschrijven? 

Niet inbegrepen: 


