bijlage Koningssteden van Marokko
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Rabat, Meknès, Fès en Marrakech worden de vier koningssteden genoemd, omdat deze schilderachtige
Marokkaanse steden ooit de residentie waren van een rijke Marokkaanse dynastie. De middeleeuwse
overdekte markten zijn nog steeds even levendig en kleurrijk als voorheen. U wordt geboeid door de
zinnenprikkelende geuren, kleuren en mystieke muziek. Moskeeën, paleizen en mausolea vertellen hun
verhaal. Kooplieden, muzikanten en sprookjes vertellers schreeuwen om uw aandacht op het Djemaa-elFna plein, het kloppende hart van Marrakech. Laat u betoveren door het mystieke Marokko.
BIJKOMENDE KOSTEN
De bijkomende kosten voor entreegelden, verplichte lokale gidsen en fooien voor kofferjongens,
kamermeisjes, restaurant-/ hotelpersoneel, gidsen etc. komen neer op een totaalbedrag van € 85 per persoon.
De entreegelden van de volgende bezienswaardigheden zijn bij dit bedrag inbegrepen: Marrakech: Majorelle
tuinen, Bahia paleis en Saadische graven • Meknès : les écuries • Volubilis • Fès: Medrassa Bounania • Rabat:
Oudaya (oude stadsgedeelte) • Casablanca : Notre Dame de Lourd. We verzoeken u dit bedrag meteen na
aankomst contant te betalen, bij voorkeur in euro's . Dit bedrag staat los van de fooi voor uw reisleider. Een
fooi geven is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. Als u tevreden over hen bent, kunt u aan het einde van de
reis naar eigen inzicht een fooi geven. Dit zal zeker op prijs gesteld worden.
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
Ter plaatse te boeken en te betalen (bij voorkeur in euro's): bezoek Hassan II moskee Casablanca ca. € 12 p.p. •
traditioneel 3-gangen-diner in de souks van Marrakech ca. € 35 p.p.
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. In Meknès en Fez 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 ca. 110 Dirham p.p. per lunch, exclusief drankjes in de restaurants.
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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