KONINGSSTEDEN À LA CARTE

CULTUUR


LUXE

MET PRIVÉBEGELEIDING

PRIVÉREIZEN

Rabat, Fez, Fez, Marrakech, Marrakech, Marrakech

Individuele begeleide rondreis op maat aanpasbaar waarbij je de koningssteden Rabat, Meknes, Fez en Marrakech bezoekt. Je kan kiezen
tussen een verblijf in comfort- of luxe-accommodaties.

Kies tussen een verblijf in comfort- of in luxe-accommodaties
Ontdek de hoofdstad van Marokko met een privéstadsgids
Privéverkenning van Meknes, het Versailles van Marokko
Ontdekking van de religieuze en artistieke hoofdstad Fez
Gegidst bezoek aan de hoogtepunten van Marrakech
Oogverblindende landschappen van het Midden-Atlasgebergte



(https://maps.google.com/maps?ll=32.83183,-6.494465&z=7&t=m&hl=nlBE&gl=US&mapclient=apiv3)
Kaartgegevens ©2022 Inst. Geogr. Nacional

Reisprogramma
DAG 1

CASABLANCA - RABAT
Aankomst in luchthaven van Casablanca en transfer naar je riad in Rabat.
DAG 2

RABAT - MEKNES (O)
Halve dag gegidst bezoek aan de hoofdstad van Marokko, met onder meer de Hassantoren, de kasbah van Oudaïas, de oude medina en
het prachtige mausoleum van Mohammed V. Na de lunch rijd je door naar Meknes. Vrije avond in de stad.
DAG 3

MEKNES - FEZ (O)
Na het ontbijt bezoek je Meknes met een stadsgids. Deze stad staat ook bekend als het ‘Versailles van Marokko’ en werd gesticht door
Moulay Ismaïl: bezoek aan de Bab El Mansourpoort, de oude medina en Heri Es Souani. Na de lunch rijden jullie door naar Fez. Na het
inchecken kun je de stad al eens op zichzelf ontdekken. Vrije avond in de stad.
DAG 4

FEZ (O)
De stadsgids wacht je op aan de riad en gidst je door de religieuze en artistieke hoofdstad van Marokko. Je bezoekt de middeleeuwse
medina, de koranscholen, de Karaouiyine moskee en de befaamde Nejjarine fontein. ‘s Namiddags, ontdekking van de oude medina
waar de ambachtelijke leerlooiers en ketelmakers nog steeds op traditionele wijze werken.

DAG 5

FEZ - BENNI MELAL - MARRAKECH (O)
’s Morgens vroeg vertrek je vanuit Fez naar Marrakech via Immouzzer du Kandar, een berberdorp, Azrou en het charmante skioord
Ifrane gelegen in een cederbos. Stop in Beni Mellal. Verder door de bergen van de Midden-Atlas met zijn oogverblindende
landschappen: je ziet hoe de aarde onderweg een rode kleur krijgt die een sterk contrast vormt met de helderblauwe hemel en het
eeuwige groen van de palmbomen.
DAG 6

MARRAKECH (O)
Je ontdekt de bezienswaardigheden van deze oude keizerlijke stad, bijgenaamd de ‘Parel van het Zuiden’. Bezoek van de Koutoubiaminaret, de Saâdische graftomben, het Bahiapaleis en de tuinen van de Menara. Na het middagmaal wandel je door de souks en verder
naar het beroemde, sfeervolle en kleurrijke Djemaâ el-Fna-plein.
DAG 7

MARRAKECH (O)
Vrije dag in Marrakech. Mogelijkheid tot het boeken van een privé-excursie rond Marrakech.
DAG 8

MARRAKECH - BRUSSEL (O)
Transfer naar de luchthaven van Marrakech.

INBEGREPEN

NIET INBEGREPEN

Transfer luchthaven Casablanca naar riad
in Rabat
Maaltijden, overnachtingen en
activiteiten zoals vermeld in het
programma

Dranken

GOED OM TE WETEN
O= Ontbijt L= Lunch A= Avondmaal

Fooien en persoonlijke uitgaven
Internationale vluchten
Reisverzekering

Privé-vervoer vanaf dag 2 tot en met dag
6 met chauffeur∕gids

Internationaal reispaspoort dat nog ten
minste 6 maanden geldig is

Stadsgidsen in Rabat, Meknes, Fes en
Marrakech + toegangsgelden voor de
culturele sites

Elke dienst niet vermeld in de rubriek
‘inbegrepen’

Transfer van riad naar luchthaven van
Marrakech
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