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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Marokko
Standplaatsreis met verblijf in super All
inclusive hotel                       

Deze reis moet u zien als een eerste kennismaking met de cultuur van
Marokko. Met het eten, de gebruiken en met de mensen. We kiezen
voor een vlucht op en verblijf aan zee in AGADIR in het uitstekende
(8,8 op Tripadvisor) luxe 4* Iberostar Founty Beach hotel. Op basis van
all inclusive (dus alle maaltijden en dranken per dag zijn inclusief). En
daarnaast hebben wij een “soft” excursieprogramma inbegrepen
waarbij wij u laten kennismaken met ESSAOUIRA, AGADIR, en
TAROUDANT. Ook kunt u optioneel naar MARRAKECH – omdat dit
vanuit Agadir een rit van zeker 3,5 uur betekent (enkele reis) laten wij
de keus voor deelname graag aan u. Vertrek is uit Limburg, met eigen
Zuiden/Jacobs reisbegeleiding, die 8 dagen bij u blijft, per bus naar
Düsseldorf voor de rechtstreekse vlucht met Condor op Agadir.

Dag 1 - Dinsdag 1 oktober

Limburg – Düsseldorf – Agadir

Vanuit uw Limburgse opstapplaats naar Düsseldorf voor de

8 dagen vanaf
€ 1.298,- p.p.

Inclusief
Bustransfer Limburg - Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf - Agadir met
Condor (incl. luchthaventax. o.v.v.
wijzigingen)

20 kg ruimbagage en 6 kg
handbagage

Verblijf in 4* Hotel Iberostar Founty
Beach in Agadir

7 nachten op basis van ALL
INCLUSIVE (ontbijt, lunch, diner en
alle drankjes)

Halve dagtocht Agadir
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rechtstreekse vlucht om 13.20 uur (onder voorbehoud) met Condor.
Na landing rond 16.25 uur volgt de bustransfer (25 km.) naar uw hotel.
U logeert in het moderne en lichte 4* Iberostar Founty Beach hotel
aan het strand in Agadir (www.iberostar.com) op basis van ALL
INCLUSIVE. Uw kamer is comfortabel en van alle faciliteiten voorzien
en heeft een terras of balkon. Wifi is gratis. Verder aanwezig:
meerdere restaurants, 3 bars, 2 zwembaden, Spa, fitness, kapper en
tennisbanen. Als gezegd zijn ELKE DAG ontbijt, lunch en avondeten
inclusief drankjes dagelijks INBEGREPEN; evenals snacks, gebak en
traditionele lekkernijen in de Orion Lobby Bar.

Dag 2 - Woensdag 2 oktober

Agadir

Kennismaken met AGADIR. We brengen u naar de haven met de
grootste vissersvloot op het gebied van de sardinesvangst. Bewonder
de traditionele vaak handversierde houten bootjes. Vanaf de Kashbah
ruïne op de heuvel heeft u een mooi panorama. In deze modern stad
wordt gestopt bij de moskee en vertelt uw gids honderduit. Tot slot
bezoekt u een traditionele Noordafrikaanse overekte markt, een zgn.
souk. Kleuren, geuren, kruiden, stoffen; álles is hier oriëntaals.
Vanavond bestaat de mogelijkheid om optioneel (ca. 40 euro) per
kameel een tocht te maken die naar de riviermonding en een
eucaliptusbos brengt.

Dag 3 - Donderdag 3 oktober

Vrije dag

Geniet van alle maaltijden en faciliteiten rondom uw hotel.
Avonturiers kunnen inschrijven (ca. 90 euro) voor een halve dagtocht
met een spectaculaire 3 uur durende rit met quad of buggy door en
over de zandduinen.

Dag 4 - Vrijdag 4 oktober

Essaouira

Na het ontbijt brengen wij u naar Essaouira (170 km.). Via de Atlantic
Highway reist u per comfortabele touringcar naar deze traditionele
plaats, ooit de belangrijkste haven van het land. In de loop der tijd
werd Essaouira beïnvloed door de aanwezigheid van Romeinen,
Portugezen, Fransen en Nederlanders. Hier is veel over te vertellen en
er zijn nog invloeden zichtbaar. In de mooie “Altstadt” met talrijke
traditionele winkeltjes zijn kunstenaars en handwerkers te
bewonderen.

Hele dagtocht Essaouira

Halve dagtocht Taroudant

Deelname barbecue bij
zonsondergang

Zuiden/Jacobs reisbegeleiding
gedurende gehele reis

Duitstalige gids ter plaatse

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)

Verzekeringen

Fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten

Hoteltax € 1.60 per persoon per nacht
(ter plaatse te voldoen)

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20
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Dag 5 - Zaterdag 5 oktober

Taroudant

Vandaag nemen wij u mee naar de schilderachtige berber-stad
Taroudant, gelegen in het vruchtbare Souss-dal en in de schaduw van
het Atlas-gebergte. Ooit een belangrijke hoofdstad en nu een
voorbeeld van het landelijke Marokko vol tradities. Maak kennis met
deze eeuwenoude stad vol handwerklieden die o.a. leer, koper en
zilver bewerken. Vanavond kunnen liefhebbers optioneel inschrijven
(ca 55 euro) voor een show: “Fantasienacht” met Marokkaanse
gerechten, folklore, muziek, acrobaten, vuurspugers en paarden.

 

Dag 6 - Zondag 6 oktober

Vrije dag OF naar Marrakech inclusief lunch

Deze optionele excursie (ca. € 80,- met gids) is een flinke rit van zeker
3,5 uur (enkele reis) maar die is wel de moeite waard omdat u via het
roodgekleurde Atlasgebergte uw doel bereikt. MARRAKECH: stad uit
duizend-en-een-nacht met het Bahia Paleis, versierd met duizenden
tegeltjes; de Necropolis uit de 16/17e eeuw, de Sadiaan graven en de
bekende Koutoubia moskee. In het centrum Medina vindt u een
fascinerend labyrinth van duizenden (!) souks.. Lunch inclusief. U kunt
er natuurlijk ook voor kiezen om te genieten van de faciliteiten
rondom het hotel en bijvoorbeeld via de prachtige kilometerlange
boulevard naar de haven te wandelen.

 

Dag 7 - Maandag 7 oktober

Fascinerende zonsondergang met barbecue

Een dag om zelf in te vullen (of uit te rusten voor diegenen die
gisteren Marrakech bezocht hebben). Vanavond wordt u uitgenodigd
voor een traditionele barbecue. U kiest al dan niet voor vervoer per
woestijnschip om hier te komen. Houd uw camera gereed voor de
mooiste plaatjes van een spectaculaire zonsondergang.

Dag 8 - Dinsdag 8 oktober 

Agadir – Düsseldorf – Limburg

Na het ontbijt kunt u nog lekker relaxen. De transfer nar de

U reist gegarandeerd met Jacobs
reisbegeleiding. De deelnemers
kunnen van Zuiden/Jacobs Reizen
zijn óf een combinatie van
Zuiden/Jacobs reizigers én
deelnemers van onze Duitse agent.

Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.
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luchthaven is na de lunch. U vliegt om 17.20 uur (onder voorbehoud)
terug naar Düsseldorf vanwaar de transfer naar uw opstapplaats voor
u geregeld is.

 

 

Hotelinformatie

Iberostar Founty Beach ****

Uw kamer is comfortabel en van alle faciliteiten voorzien en heeft een
terras of balkon. Wifi is gratis. Verder aanwezig: meerdere restaurants,
3 bars, 2 zwembaden, spa, fitness, kapper en tennisbanen. Als gezegd
zijn ELKE DAG ontbijt, lunch en avondeten inclusief drankjes dagelijks
INBEGREPEN; evenals snacks, gebak en traditionele lekkernijen in de
Orion Lobby Bar.

Hotel verzorging: All inclusive
Eenpersoonskamertoeslag: € 160,-

Hotel website: https://www.iberostar.com/en/hotels/agadir/ib...
Hotel adres: Agadir 80000, Marokko
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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