bijlage Highlights van Marokko
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Ontdek mystiek Marokko. Het land waar het voelt alsof je een sprookje binnenstapt. En dat op maar een
korte afstand van Europa. Al dwalend door de smalle straatjes van de kasbahs neem je alle indrukken in je
op. Op zoek naar de kleurrijke soeks vind je de koperslagers en leerlooiers, die hun eeuwenoude ambacht
hier op straat uitvoeren. Eenmaal in de soek aangekomen worden al je zintuigen geprikkeld en ruiken de
specerijen zo sterk dat je ze bijna kan proeven. In deze afwisselende ontdekkingstocht door Marokko
ervaar je naast de hectiek in de koningssteden ook het dagelijkse leven op het platteland, de oneindige
Sahara woestijn, de vruchtbare oasesteden en kom je tot rust aan de zonnige stranden aan de Atlantische
Oceaan.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden:
Casablanca:
Moskee van Hassan II
Marrakech:
Majorell tuinen
Paleis Bahia
Fez:
Koranschool Medersa Bou Inania
Meknes:
De graanschuur stallen
Volubilis
Volubilis
Totaal per persoon ca. 510 DH (ca. € 48)

130 DH
100 DH
70 DH
70 DH
70 DH
70 DH

Indien de tijd het toelaat kunnen er eventueel en indien u dit wenst extra bezienswaardigheden bezocht worden.
De bijbehorende extra entrees zijn voor eigen rekening en komen bovenop het hierboven vermelde bedrag. Wij
wijzen u er tevens op dat bezienswaardigheden als mausolea en paleizen niet altijd bezocht kunnen worden,
aangezien zij onaangekondigd gesloten kunnen zijn.
Optionele excursies
Bij deze reis zijn de volgende optionele excursies mogelijk (ter plaatse te boeken en te betalen, bij voorkeur in
euro's):
• Duinen Merzouga ca. €26 per persoon
• Jeeptocht (Oase van Fint) ca. €23 per persoon
Fooien
Tijdens uw reis zijn er vele personen die voor u klaar staan. Als blijk van waardering zal er aan het begin van de
reis door de reisleider een fooienpot van ca. €40 per persoon voor de gids(en), kofferjongens, kamermeisjes,
restaurant-/hotelpersoneel etc. voorgesteld worden. Dit bedrag kunt u ter plaatse bij voorkeur in euro’s
betalen. Zo hoeft u tijdens de reis niet overal een klein bedrag achter te laten, dit regelt uw reisleider voor de
hele groep. Dit bedrag staat los van de fooi voor uw reisleider & chauffeur. Als u tevreden over hem/haar bent,
kunt u aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven. Dit zal zeker op prijs gesteld worden.
Lunches
Op sommige trajecten kan het zijn dat uw reisleiding lunchpakketjes (bijv. een broodje met kaas of vlees, fruit,
yoghurtje en water) verzorgt voor onderweg. Op enkele dagen heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan
de gezamenlijke lunches in lokale restaurants. Lunchpakketjes en lunches in restaurants zijn vrijblijvend te
boeken en voor eigen rekening. Kosten lunches ca. 110 DH per persoon, excl. drankjes in de restaurants.
Hotels
Graag willen we u er op attenderen dat de standaarden en het niveau van de hotels lager liggen dan wat u
wellicht in Europa gewend bent. Hierdoor is het mogelijk dat de hotels onderweg van kwaliteit verschillen. De
inbegrepen diners in de verschillende hotels zijn hoofdzakelijk in buffetvorm of in de typisch traditionele Tajine
bereid.

MOBILITEIT
Wilt u een groepsrondreis Marokko boeken, dan wijzen we u erop dat u over een normale basisconditie dient te
beschikken en een goede mobiliteit noodzakelijk is. U ziet en onderneemt veel en verblijft in meerdere
accommodaties in een relatief korte periode. Houdt u er rekening mee dat er in de steden die we bezoeken
veel gelopen dient te worden en dat het niet altijd mogelijk is dat de touringcar u in het centrum van de stad
afzet/ophaalt. U dient gemakkelijk afstanden te kunnen lopen, trappen te kunnen nemen en zelfstandig,
eventueel met behulp van uw medereiziger (binnen dezelfde boeking) in en uit de minibus, touringcar of trein
etc. (afhankelijk van de reis) te kunnen stappen. De rondreizen kunnen voor mensen die minder mobiel zijn als
zwaar ervaren worden en het kan ook zijn dat deelname aan sommige programmaonderdelen niet haalbaar is,
in welk geval geen restitutie op de reissom verleend zal worden. Onze rondreizen Marokko zijn dan ook niet
geschikt voor rolstoel- of rollatorgebruikers. Twijfelt u of de rondreis van uw keuze geschikt voor u is of wilt u
uw situatie toelichten, neem dan altijd contact met ons op.
FOTOGRAFEREN EN FILMEN
In Marokko is het niet toegestaan om politie en militairen te fotograferen en te filmen. Maak ook geen
opnamen van wachters bij mausolea, koninklijke gebouwen e.d.. Ook het maken van foto's van mensen in het
algemeen wordt in Marokko niet gewaardeerd. Wilt u een foto maken, vraag dan altijd eerst om toestemming
en sta niet verbaasd als men er wat geld voor verlangt. Houdt u hier rekening mee.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat u ziet en doet. Ook de sfeer binnen het reisgezelschap
is bepalend. Ook u bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen u rekening te houden met uw
medereizigers, zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met u. Claim bijv. geen vaste
plaatsen in de bus, maar houd u aan het door de chauffeur/reisleiding bepaalde roulatieschema en zorg ervoor
dat u op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats bent. Door rekening met elkaar te houden voorkomt u
irritaties, wat een positieve invloed zal hebben op uw vakantiebeleving. Prettige reis!
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