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Beste vakantieganger,

Marokko is een indrukwekkend en divers vakantieparadijs: kleurrijke souks, 
lange zandstranden, typisch Marokkaanse wellness en een authentieke 
sfeer. Het biedt een unieke combinatie van traditionele gebruiken en een 
modern leven. Kortom: een droom voor de reiziger.

Met veel enthousiasme hebben wij deze ‘magalog’ voor u samengesteld – 
een combinatie tussen de beleving van een magazine en het hotelaanbod 
uit onze catalogus – om u een zo compleet mogelijk beeld te geven van 
deze veelzijdige en belevenisvolle bestemming. Golfen met uitzicht op het 
Atlasgebergte, een kamelenrit door de immense woestijn of verrukkelijke 
gerechten ontdekken in Marrakech. Marokko heeft alles voor iedereen. 
 
Wij wensen u veel plezier met het uitzoeken van uw droomvakantie en 
kijken ernaar uit u te verwelkomen in Marokko. 

EDITORIAL

Anne Raamsteeboers 
Product Expert 

Joyce Akkersdijk 
Sales en Marketing Manager 
Nederland
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MARO  KKO
Onvergetelijk,  
     onvergelijkbaar divers.

EUR CHF



Boeiende steden met de typisch levendige en sensuele sfeer van het 
Oosten. De 3.500 kilometer fijne zandstranden, eindeloos grote woestijn 
en immens hoge bergen nodigen avonturiers uit om ontdekt te worden. 
Marokko wordt beschouwd als een vakantieparadijs in elk seizoen en voor 
elke vakantiewens. Het gevarieerde en indrukwekkende landschap, de 
culturele en culinaire indrukken en de vriendelijke mensen maken Marokko 
tot een fascinerend land van contrasten dat evengoed het verlangen naar 
rust en diversiteit vervult.

MARO  KKO
Onvergetelijk,  
     onvergelijkbaar divers.

EURCHF
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Daten für Diagramm

NOV DEZ JAN FEB MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER

Marokko 21 18 17 18 19 21 23 24 26 26 26 25

Deutschland 9 4 2 3 6 11 16 20 22 22 19 13
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VERGELIJKING DAGTEMPERATUREN
UW VAKANTIEWEER

MARKTEN, MOSKEEËN EN DROOM  STRANDEN
MAROKKOS HIGHLIGHTS

MAROKKOS TOP-6
1  DJEMAA EL FNA – MARRAKECH Djemaa El Fna is het centrale plein in 

Marrakech. Vanwege de oosterse sfeer die u nergens anders krijgt, wordt de 
plaats gewaardeerd door zowel toeristen als de lokale bevolking. ’s Avonds 
is er veel te zien: jongleurs, slangenbezweerders, artiesten en muzikanten. 
Daarnaast zijn er veel kraampjes met lokale culinaire hoogstandjes.

2  HASSAN II-MOSKEE – CASABLANCA De moskee is sinds de bouw in 1993 
de mijlpaal van de stad. Het is één van de grootste moskeeën van de wereld 
(de grootste staat in Mekka) en heeft plek voor meer dan 80.000 mensen. 
De moskee is gebouwd op pilaren in de zee en heeft een indrukwekkende 
architectuur. Naast de gebedsruimte is er een minaret van bijna 200 meter 
hoog met een laserstraal die naar Mekka wijst. 

3  AGADIR EN TAGHAZOUT De zwem- en surfhotspot met een 
cultuurstatus heeft ruime zandstranden die ideaal zijn voor strand- en 
watersportliefhebbers. In het rustige Taghazout, met zijn bescheiden charme, 
vindt u een aantal van de beste surfhotspots van het land.

4  ESSAOUIRA Ooit was het een toevluchtsoord voor hippies en muzikanten 
als Jimmy Hendrix,  nu voor kunstenaars en surfers die verliefd zijn geworden 
op de onmiskenbare charme van dit voormalige vissersdorpje. Ontdek de 
historische medina van Essaouira tijdens een dagexcursie of busrondreis. Al 
zo veel bezoekers zijn onder de indruk van de 'witte stad aan de Atlantische 
Oceaan’, dat ze keer op keer terugkeren. 

5  MEKNÈS EN FÈS De medina’s van deze twee steden staan op de 
Werelderfgoedlijst van UNSECO en betoveren u met hun speciale flair en 
authentiek oriëntaalse sfeer. Geniet van de culinaire specialiteiten van de 
Marokkaanse keuken, ga afdingen op de markt of maak een wandeling door 
de pittoreske straatjes. 

6  KASBAH AIT BEN HADDOU – OUARZAZAT De gebouwen op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst zijn goed onderhouden en laten niet alleen het hart van de 
fotografen sneller kloppen. Zij geven de voorkeur aan de vroege ochtenduren 
om de adembenemende gloed van de woonkastelen bij zonsopgang vast 
te leggen. De historische flair en de authenticiteit van de plek die wordt 
bewoond door de berbers van Ben Haddou zijn op ieder moment van de dag 
een bezoek waard.

EUR CHF



Bl
in

dt
ex

t
Sa

la
la

h
  

7

Ouarzazate

Meknès

Erfoud

RABAT

Marokko

Nador

Errachidia

Tanger

MarrakechEssaouira

Agadir

Taghazout 

Tiznit

Casablanca

Tan-Tan

Tétouan

Martil

Fès

Volubilis
Saiidia

El Jadida

Spanien

Portugal

A t l a n t i s c h e r  
O z e a n

M i d d e l l a n d s e  
Ze e

Canarische 
   Eilanden

1

6

2

3

4

5

MARKTEN, MOSKEEËN EN DROOM  STRANDEN Tijdsverschil: zomer - 1 uur, winter geen
Beste reistijd: het hele jaar door
Vliegduur*: ongeveer 4 uur
Taal: Arabisch, Frans en Tamazight
Valuta: Marokkaanse dirham
Geschikt voor: strand en zwemmen, 
cultuur, shoppen, uitgaan, 
outdooractiviteiten, water- en wintersport
*vanaf Amsterdam

QUICK-FACTS

Tamouda Bay

EURCHF
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VAKANTIEPARADIJS IN GETALLEN
MAROKKO FACTS

10
INDRUKWEKKENDE

TUINEN
ALLEEN AL IN DE STAD 

 MARRAKECH

AAN DE KUST WACHT

3.500
FIJN
ZANDSTRAND
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(CA. €2,80)
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1 BIER KOST IN MAROKKO

452 VOGELSOORTEN
LEVEN ER IN MAROKKO'S NATIONALE PARKEN

9,5
DAGELIJKS VAN MEI TOT EN  

MET AUGUSTUS 

UUR
ZON

300
DAGEN ZON

HET HELE JAAR

250 KM
LANG IS DE MODERNSTE  

SNELWEG TUSSEN DE STEDEN  
MARRAKECH EN AGADIR

4.167
HOOG IS DE DJEBEL TOUBKAL,

MAROKKO'S HOOGSTE BERG IN HET 
ATLASGEBERGTE!

24
GOLFBANEN 

IN MARRAKECH EN AGADIR
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NR.1

FTI BIEDT TOT 

25% 
VROEGBOEK 

KORTING  

NAAR DUITSE  
LUCHTHAVENS

GRATIS  
RAIL& 
FLY- 
TICKET
VANAF TREINSTATIONS IN DUITSLAND!

BONUSNACHTEN

14=12NON STOP  
VLUCHTEN 
VANAF 

14 DAGEN REIZEN EN 
VOOR 12 BETALEN

PROFITEER  
VAN VROEGBOEKVOORDEEL 

TOT WEL

30€

25%TO
T 

KORTING OP LANGE
VERBLIJVEN

OP GESELECTEERDE HOTELS EN VANAF 28 NACHTEN

TOT 31.07.2018

BIJ FTI KRIJGT U TOT

100%
KINDERKORTING

FTI behoudt zich het recht om een wijziging in de geadverteerde diensten en prijzen toe te passen alvorens de reisovereenkomst wordt afgesloten. Een prijsaanpassing voorafgaand aan de 
afsluiting van de overeenkomst kan met name worden gedaan vanwege verhoogde transportkosten, heffingen voor bepaalde diensten, zoals haven- of luchthavengelden, of een wijziging 
in de wisselkoersen die van toepassing zijn op de reis in kwestie, nadat het aanbod werd gepubliceerd of als de reis die u hebt aangevraagd alleen nog mogelijk is door de aankoop van een 
extra product of dienst na deze publicatie. Deze kortingen gelden voor het gehele FTI aanbod en zijn niet van toepassing op elk product. 1) Geldt alleen voor pakketten van reistype PAUS 
gemaakt door FTI. 2) Geldt alleen voor geselecteerde vluchten en pakketten gebundeld door FTI van reistype PAUS.

2)

OP DE HOTELPRIJS BIJ  
BOEKINGEN TOT 31.10.2018

14
LUCHTHAVENS

22x

          FTI IS
MARTKLEIDER  

ONDER

MAROKKO 
TOUROPERATORS 

IN DUITSLAND, OOSTENRIJK,  
ZWITSERLAND, NEDERLAND  

EN FRANKRIJK



Ve
el

zi
jd

ig
 M

ar
ok

ko
M

A
RO

KK
O

  

10

EUR CHF

Marokko is een paradijs voor actievelingen. Surfen en kitesurfen in de 
turquoise blauwe zee, mountainbiken en hiken in het Atlasgebergte, 
fascinerende woestijntochten, skiën of golfen onder de perfecte 
omstandigheden en rondom adembenemende landschappen. U heeft 
genoeg keuze. Daarnaast kunt u avontuur en ervaringen combineren met 
culturele hoogtepunten en de oosterse flair van de vier koningssteden. 

MAROKKO HEEFT ALLES!
STRAND, CULTUUR, AVONTUUR:

STRANDEN Ervaar de zandstranden aan de ca. 3000 kilometer lange Atlantische kust 
bij Agadir, El Jadida, Essaouira en Taghazout, of de ca. 400 kilometer lange Middellandse 
Zeekust van Tanger tot Tamouda Bay bij Saida. Ten zuidwesten van Agadir ligt het mooie 
en kleine kustplaatsje Sidi Ifni, dat uitnodigt om tijd door te brengen op het strand van 
Legzira met speciaal gevormde rotsformaties.

EUR CHF



SPORT Het gevarieerde landschap van Marokko biedt 
verschillende sportmogelijkheden in zowel de zee, de 
bergen als in de woestijn. Van (jet)skiën tot raften, (kite)
surfen en mountainbiken en van hiken tot quadrijden. Er 
is ook een grote diversiteit aan golfbanen, woestijnritten, 
paardrijtochten en zelfs paragliden en skydiven is 
mogelijk. 

WOESTIJN De woestijnlanden van Marokko zijn zeer 
veelzijdig en behoren tot de mooiste van de wereld. 
‘Erg Chebbi’ in het zuidoosten van Erfoud en ‘M’Hamid’ 
ten zuiden van Zagora, ook wel ‘De Poorten van de 
Woestijn’ genoemd, zijn erg goed bereikbaar. Hier vindt 
u uitgestrekte en mooie duinlandschappen. Daarnaast 
kunt u een berberdorp bezoeken, op de rug van een 
kameel.

STAD & CULTUUR De vier Marokkaanse steden 
Rabat, Fès, Marrakech en Meknès vormen samen de 
koningssteden. Bezoek bijvoorbeeld het bekende Djemaa 
el Fna plein in Marrakech met slangenbezweerders, 
of laat u betoveren door de oosterse geuren in de 
steegjes van de medina’s van Meknès en Fès, die op 
de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan. Een andere 
highlight is het beroemde Casablanca met de Hassan II-
moskee, die direct aan de zee ligt. 
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NATUUR & KASBAH’S Het Atlasgebergte biedt 
prachtige landschappen met diepe kliffen en groene 
valleien, zoals de Dadestal, maar ook imposante 
bergen als de Jebel Toubkal, de hoogste berg in Noord-
Afrika. In het gebergte bevinden zich ook veel kasbah’s 
(traditionele kleikastelen), die door de Berbers ter 
verdediging gebouwd werden. De bekendste kasbah is 
‘Ait Ben Haddou’ bij de Hoge Atlas.

ACTIVITEITEN Momenteel zijn er 11 nationale parken 
waar u tal van vogels kunt observeren en in het klimpark 
‘Terre d’Amanar’ heeft u bepaalde vaardigheden nodig. 
Een jeepsafari biedt actie, maar degenen die wat meer 
rust willen kunnen ontspannen bij de wellness en yoga 
of tijdens een bootexcursie. De watervallen van Ouzboud 
zorgen voor afkoeling en vanuit een heteluchtballon 
geniet u van prachtige vergezichten.

Surfen in Essaouira

Quadtour

Woestijnsafari

Aït Ben Haddou

Djemaa el Fna

EURCHF EURCHF
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EINDELOOS STRANDPLEZIER

ONVERGETELIJKE ERVARINGEN

OP EN TOP CULTUUR FAMILIEPLEZIER

PARADIJSELIJKE OMSTANDIGHEDEN Marokko heeft 
niet alleen het hele jaar door bovengemiddeld veel zonuren en een 
aangenaam klimaat, maar ook de perfecte stranden voor allerlei 
watersporten en zwemplezier. Of je nu met de kinderen wilt spelen 
in de grootste zandbak of op zoek bent naar een Hawaii-ervaring 
met de perfecte golven tijdens het surfen: het is allemaal mogeljik. 
Een indrukwekkende selectie van geschikte hotels maakt het voor 
u gemakkelijk uw droomvakantie in Marokko door te brengen, of u 
nu op het strand ligt, surft of plezier maakt met het gezin. Agadir 
is eenvoudig te bereiken per directe vlucht, waardoor het de ideale 
bestemming is voor gezinnen met kleine kinderen. Van een ecolodge 
op de beste surfplek tot een yogaresort met privéstrand of een 
perfect familiehotel: er is niets dat niet bestaat. En dat alles dicht bij 
het strand! 

OM SAMEN TE GENIETEN Wilt u die kostbare vakantietijd 
ongestoord samen delen en wilt u eindelijk weer eens samen 
tijd doorbrengen? Op naar Marokko! Een klein avontuur in de 
prachtige natuur van het land, een spannende tour of gewoon 
een gezellig plekje voor twee in een van de goed onderhouden en 
luxe hotels. Het kan u het gevoel geven weer verliefd te zijn! Als u 
samen heerlijk verwend wilt worden, genieten van het strand, de 
zon en de geweldige gastvrijheid van het land met ontzettend veel 
wellnessmogelijkheden, dan zit u hier goed!

PURE INSPIRATIE Een nieuwe horizon ontdekken, het 
bekende met nieuwe ogen bekijken of uzelf onderdompelen in een 
eeuwenoude traditie? Voor diegenen die op zoek zijn naar cultuur 
en creatieve impulsen, is Marokko perfect. Zowel de levende traditie 
van de berberstammen als de islamitische geschiedenis hebben niet 
alleen Marokko op artistiek gebied geïnspireerd, maar ook fotografen, 
modeontwerpers, kunstenaars, schilders en beeldhouwers van 
over de hele wereld. Ontdek de culturele schatten van de oude 
Koningssteden tijdens een rondreis, of bezoek talrijke musea: 
Marokko is een schatkist voor iedere cultuurliefhebber! 

PUUR GELUK In slechts 4 uur vliegt u naar Marokko: een 
zonnige speeltuin aan zee voor kinderen, zeker de perfecte 
bestemming om het hele gezin gelukkig te maken. In het koninkrijk 
Marokko zijn de kinderen de koningen en worden ze als zeer welkome 
gasten ontvangen. Naast veel gezinsvriendelijke hotels zijn er ook 
bijzondere avonturen te beleven: paardrijden, begeleide wandelingen 
door ravijnen, een bezoek aan 's werelds grootste zandbak, het 
woestijnlandschap Erg Chebbi en sandboarden! De liefdevolle opvang 
bij miniclubs zorgt ervoor dat de ouders echt kunnen ontspannen.

HELEMAAL MIJN 
SMAAK

EUR CHF
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FAMILIEPLEZIER
PUUR GELUK In slechts 4 uur vliegt u naar Marokko: een 
zonnige speeltuin aan zee voor kinderen, zeker de perfecte 
bestemming om het hele gezin gelukkig te maken. In het koninkrijk 
Marokko zijn de kinderen de koningen en worden ze als zeer welkome 
gasten ontvangen. Naast veel gezinsvriendelijke hotels zijn er ook 
bijzondere avonturen te beleven: paardrijden, begeleide wandelingen 
door ravijnen, een bezoek aan 's werelds grootste zandbak, het 
woestijnlandschap Erg Chebbi en sandboarden! De liefdevolle opvang 
bij miniclubs zorgt ervoor dat de ouders echt kunnen ontspannen.

SHOPPEN & UITGAAN
TOT DE ZON EN ZEE SAMEN KOMEN Als u houdt van 
eindeloze wandelingen maken, uren rondslenteren over markten 
en gezellig een cocktail drinken bij die mooie strandbar, dan zit u in 
Marokko goed! Hier kunt u na een geweldige dag in gezellige cafés 
en bars terecht, uzelf helemaal onderdompelen in het nachtleven 
en dansen tot u niet meer kunt. Vooral Agadir en Marrakech 
hebben van oudsher een groot centrum voor nachtbrakers. De 
vele surfers en jongeren zorgen voor een ontspannen en kleurrijke 
mix in clubs, bars, cafés en lounges - ieder met een eigen stijl!

MAG HET EEN BEETJE LUXE ZIJN?
HET BIJZONDERE ONTDEKKEN U werkt hard om 
heerlijk op vakantie te kunnen en uzelf op iets speciaals te trakteren. 
Marokko heeft alles en zelfs degenen die al luxe gewend zijn, zullen 
hier iets nieuws ontdekken. Van luxe designhotels en prachtig 
onderhouden golfbanen tot de unieke mogelijkheid om te verblijven 
in een van de schitterende riads. Niet voor niets is Marokko een 
populaire bestemming voor degene die een tweede huis willen. 
Vooral Marrakech heeft de harten veroverd van beroemde 
modeontwerpers, fotografen en acteurs. Ervaar zelf ook dat speciale 
gevoel in Marokko!

Vakantie naar wens
Marokko is een bestemming met 1001 mogelijkheden, die voor iedere type vakantie iets te bieden heeft. 
Om de oriëntatie eenvoudiger te maken, hebben wij een aantal van de vele Marokkaanse hoogtepunten 
uitgezocht. Zo vindt u precies dat wat bij uw wensen en dromen past, op maat gemaakt!

XXX

EURCHF



Ex
pe

rt
-c

ha
t

M
A

RO
KK

O
  

14

DIT ZEGGEN ONZE EXPERTS
EXPERT-CHAT

EEN EN AL CULTUUR
»In juni 2017 heb ik Marokko mogen bezoeken. 
Wat een vriendelijk en gastvrij land! Eerst bracht 
ik een bezoek aan de westerse badplaats Agadir, 
een leuk alternatief voor Egypte of Turkije. 
Prachtige hotels met een heerlijke keuken, lange 
boulevard met voldoende terrasjes en vergeet 
niet de nieuwe haven van Agadir! Ook heb ik de 
badplaats Essaouira bezocht. Met een wirwar aan 
straatjes krijg je hier helemaal het 1001 Nacht 
gevoel. Bijzondere riads om in te verblijven en 
voor de actieveling kun je hier heel goed surfen! 
Als afsluiter ging ik naar Marrakech. Uiteraard 
het beroemde Djemaa el Fna plein, maar ook 
een excursie naar een berberfamilie: dan merk 
je pas hoe gastvrij de mensen zijn! Zin in een 
traditionele avond uit met zang, dans en heerlijk 
eten uit de tajine? Reserveer dan een tafel bij 
restaurant Dar Essalam. Wist jij al dat je Essaouira 
en Marrakech heel goed kunt combineren?« 
Femke Stiphout, persoonlijke reisadviseur, Amersfoort 

UNIEKE ERVARING
»Marokko is een bijzonder en uniek land. De 
sfeer, de bevolking, de gewoonten. Alles is anders 
dan wij hier gewend zijn en dat maakt het juist 
zo interessant! Ik maakte onder andere een 
excursie naar Essaouira, de prachtige witte stad 
aan zee. Onderweg naar Essaouira maakte ik 
een stop bij een arganboom, gevuld met geiten! 
Deze geitjes kunnen zelf in deze bomen klimmen. 
Vervolgens nam ik een kijkje in de arganfabriek, 
waar ik het proces mocht bewonderen en de 
producten mocht ruiken en proeven. Bijzonder 
om te zien! Het land bezoeken heeft heel erg 
geholpen om de boodschap van deze 'magalog' 
goed over te brengen. Marokko is een land dat ik 
iedereen aanraad om te bezoeken!«    
Dagmar Hamoen, Product- en Contentspecialist, FTI Reizen

EUR CHF
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INDRUKWEKKEND MARRAKECH

VEELZIJDIGE KONINGSSTEDEN

STRANDBESTEMMING AGADIR
»Agadir als ´Sun en Beach´-bestemming heeft mij in 
alle opzichten zeer positief verrast. De meeste hotels 
liggen aan de prachtige, lange en brede boulevard 
die grenst aan het kilometers lange strand. Wandel 
´s avonds eens richting de kashbah en de gezellige 
haven. Ondanks deze relatief nieuwe stad brengt 
de souk met zijn enorme geur- en keurbeleving u 
in authentiek Marokko. Praktisch het hele jaar door 
schijnt hier de zon. Wat wilt u nog meer?«
Soraya Hollart, Sales Support, FTI Reizen

»Leuk in Marrakech:(ver)dwalen in de straatjes van 
de medina (de oude stad) terwijl u de souks bezoekt. 
Dit zijn overdekte markten waar u veel kleurrijke, 
handgemaakte souvenirs kunt kopen. Een bezoek 
aan het Djemaa el Fna-plein mag natuurlijk niet 
ontbreken. Hier is zowel overdag als in de avond 
altijd wel wat te beleven - van slangenbezweerders 
tot marktkraampjes en van streetfood tot acrobaten. 
Ook een sprookjesachtig verblijf in een riad, klein 
boetiekhotel die de sfeer van 1001 Nacht uitstraalt, is 
een echte aanrader.«  
Edo Dijkstra, medewerker Service Center, FTI Reizen

»Als reisadviseur heb ik al heel veel reizen verkocht 
naar Marrakech, Agadir en Essaouria en naar de 
Koningssteden. Na mijn reis door Marokko kan ik 
alleen maar zeggen dat iedereen dit wel eens gezien 
en ervaren moet hebben. Een prachtig en veelzijdig 
land met hele lieve en vriendelijke mensen en die zeer 
gastvrij zijn. Je vindt hier de mooiste accommodaties 
en het meest heerlijke eten. Zelf rijden van Agadir naar 
Essaouria is een prachtige route langs de kust, zeer aan 
te raden! Het is een land dat echt de moeite waard is. «  
Sandhya Martin-Rameswar, persoonlijke reisadviseur, Noordwijk

EURCHF
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…MAROKKO EENVOUDIG TE 
BEREIKEN IS? Agadir kunt u eenvoudig bereiken 
met de directe vluchten vanaf Düsseldorf, Amsterdam 
en Keulen. Ook naar Marrakech hebben wij directe 
vluchten vanaf Amsterdam en Düsseldorf. Agadir en 
Marrakech kunt u ook perfect combineren met onze 
shuttletransfer. Via de goed ontwikkelde snelweg 
bereikt u de ‘Rode Stad’ Marrakech na 3,5 uur rijden en 
Essouira, de witte parel aan de Atlantische Oceaan, na 
ongeveer 3 uur rijden. Voor all-inclusive vakanties met 
directe vluchten naar Agadir of Marrakech & Hotel in 
Marrakech of Essouira, is de transfer al inbegrepen. 

...MAROKKO EEN TOPBESTEMMING 
IS VOOR AVONTUREN? Ontsnap aan het 
dagelijkse leven en vervul tijdens uw reis uw droom 
van avonturen. Marokko heeft spectaculaire woestijn- 
en berglandschappen, wilde ravijnen en kloven, 
betoverende oases en afgelegen bergdorpen - perfect 
voor een hele speciale en avontuurlijke vakantie! 
Als u van de wind en golven houdt, zult u genieten 
van de geweldige surfhotspots aan de Atlantische 
kust. Hiking, klimmen of bergbeklimmen op allerlei 
niveaus? Pak dan uw spullen in en ga naar de Hoge 
Atlas of te Todra-kloof! Fantastische panorama's en 
geweldige routes voor off-road-liefhebbers die op 
zoek zijn naar fantastische fotospots. De persoonlijke 
duurzaamheidsfactor van een Marokkaans avontuur 
is gegarandeerd en zorgt ervoor dat u meer wilt. Het 
is duidelijk dat het land zo veel te bieden heeft voor 
avonturiers!
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...U VOOR MAROKKO GEEN SPECIALE 
VACCINATIES NODIG HEEFT? 
Voor Marokko geldt geen vaccinatieplicht en er zijn 
geen bijzondere gezondheidsrisico’s. Of het nodig 
is om u te laten inenten of als u twijfelt of uw 
huidige vaccinaties nog beschermend genoeg zijn, 
kunt u contact opnemen met uw huisarts. 

…MAROKKO HET HELE JAAR DOOR 
HET PERFECTE VAKANTIEWEER 
HEEFT?
Marokko staat bekend om zijn aangename en zomerse 
klimaat, het hele jaar door. In de bergen kunnen 
de dag- en nachttemperaturen enorm verschillen. 

Wanneer u op pad wilt in het Atlasgebergte en daar 
misschien ook wilt overnachten, denkt u dan aan 
warme kleding en een slaapzak.  

...MAROKKO OOK VOOR KINDEREN 
ERG VEEL TE BIEDEN HEEFT? 
Of u nu kiest voor een zwemparadijs voor de 
allerkleintjes of voor een tocht met muilezels 
en kamelen voor de wat oudere kinderen.
Marokko is de ideale bestemming voor gezinnen. 
Als moslimland is Marokko van oudsher heel 
vriendelijk tegen kinderen en zij doen er alles aan 
om ervoor te zorgen dat zij het extra naar hun zin 
hebben!

EUR CHF
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…MAROKKO EEN GESCHIKT 
VAKANTIELAND IS VOOR 
VROUWEN? Ook alleenreizende vrouwen 
kunnen zich in het hele land prettig voelen en 
hoeven zich geen zorgen te maken. Marokko is 
veilig en de bevolking is zeer beleefd en vriendelijk. 
Als vrouw moet u wel op een aantal dingen letten: 
een korte broek en een strak topje zijn ongepast 
in een islamitisch land, geschikte kleding wordt 
aanbevolen. Altijd goed is als u een zelfverzekerde 
houding heeft: dit helpt niet alleen bij het 
afdingen, maar is ook fijn in cafés en restaurants 
om niet lastig gevallen te worden.

...U IN MAROKKO UITSTEKEND 
STREETFOOD KUNT ETEN?  Marrakech 
wordt beschouwd als een van de zeven hemels 
van de Street Foodies. Hier kunt u echte lekkernijen 
proeven zoals gebraden lamsvlees, vers brood, 
geurige tajinegerechten, vers gegrilde vis en 
brochettes met een kleurrijke salade, ossenwang 
met noedels of zelfs slakken. Er is veel te ontdekken 
en te proeven! De ingrediënten zijn vaak dagvers 

en van zeer hoge kwaliteit. Heeft u de smaak te 
pakken van de authentieke Marokkaanse keuken en 
de heerlijke kruiden? Dan kunt u ook Marokkaans 
leren koken tijdens een kookworkshop!

…U ZICH IN MAROKKO HEEL 
MAKKELIJK VERSTAANBAAR KUNT 
MAKEN? In Marokko worden veel talen 
gesproken. Met Engels, Frans en Duits komt u in 
bijna alle restaurants en op de grote toeristische 
plekken goed terecht. En in uw hotel heeft u 
een Duitstalige reisvertegenwoordiger die u bij 
al uw vragen graag verder helpt. Ongeveer de 
helft van de Marokkanen spreekt, afhankelijk van 
hun afkomst, één van de vele Berbertalen, zoals 
Mazirian of Tarfit. Frans is de tweede officiële 
landtaal. Daarnaast spreken steeds meer jongeren 
met een hogere opleiding Engels.

17

...IN MAROKKO VEEL 
HOTELS DUURZAAM 
GECERTIFICEERD ZIJN?
U kunt met een gerust hart naar Marokko  reizen 
en tegelijkertijd het milieu beschermen en rekening 
houden met de eerlijke omstandigheden van de 
inwoners van deze prachtige bestemming! De hotels 
die het duurzaamheidslogo hebben, zijn hiermee 
verplicht om verschillende criteria te handhaven, 
zoals sociale verantwoordelijkheid door eerlijke 
werkgelegenheid, mileubewustzijn, gebruik van verse 
en regionale producten, behoud van lokale cultuur en 
partnerschappen die de lokale producten promoten. 
Maak de juiste keuze voor een bewuste en duurzame 
vakantie!

duurzaam
gecertificeerd

EURCHF
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ARTISTIEK

PLEZIER OP DE PISTE

BIOLOGISCH ETEN
FOOD In Earth Café wordt eten geserveerd dat 
op de boerderij van de eigenaar wordt verbouwd 
– uitsluitend veganistisch en biologisch eten. 
De gerechten in La Triskalla zijn ook 100% 
biologisch. De foto’s op de muren zijn van lokale 
kunstenaars. Biologische ingrediënten zijn ook 
het geheim van het restaurant in hotel Riad La 
Perle de la Médina.  

MODE Gedetailleerd borduurwerk, felle kleuren 
en weelderige stoffen: de Marokkaanse designers 
doen niet aan half werk. Designer Najia Abadi 
herinterpreteert traditionele kleding voor haar label 
Ryma Couture. De kaftan werd ook ingenomen door 
Meryem Boussikouk. Majida Khattari gaat een andere 
richting in, waar mode en kunst samensmelten, en 
dit gaat vaak gepaard met een provocerend resultaat.

SPORTIEF Slechts ca. 65 kilometer van 
Marrakech vandaan kunt u uw afdaling oefenen. 
De Hoge Atlas heeft tientallen kilometers pistes 
en beschikt over liften. Je kunt de perfecte 
combinatie maken tussen cultuur en sport 
tijdens de rondreis ‘Skigebied rond Ifrane’ (P.99). 
Naast het prachtige winterlandschap rondom 
Ifrane en een onvergetelijke ski-ervaring, kunt u 
ook de vier koningssteden met hun beroemde 
bezienswaardigheden bezoeken. 

OMGEVINGS

EUR CHF
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ONDERDOMPELEN & ONDERDUIKEN

ZIEN & GEZIEN WORDEN
ONTMOETEN Trendy Marokkanen komen niet in het café 
of in de nieuwste clubs, maar juist in de galerijen. Vooral 
de kunstscene van Casablanca is momenteel erg populair. 
Er openen voortdurend nieuwe locaties waar het werk van 
enthousiaste, hedendaagse kunstenaars te zien is. De beste 
adressen van de stad zijn de L’Atelier 21 en de Matisse Art 
Gallery, die nog een vestiging heeft in Marrakech. De terugkeer 
van de legendarische galerie Shart, die ooit zijn deuren moest 
sluiten, laat zien dat er weer vraag is naar kunst. De zussen 
Yasmine en Myriem Berrada onderhouden samen de trendy 
Loft Art Gallery. 

ECO-ADVENTURES Niet alleen 
de Marokkanen kijken terug op hun 
geschiedenis. Dompel uzelf onder in de 
tradities van het land: op slechts een half 
uur rijden van Marrakech, zo’n 38 kilometer, 
ligt het park Terres d’Amar aan de weg 
Marrakech-Asni. Tijdens workshops leert 
u meer over de oude broodbakkunst, de 
productie van tajine of over houtsnijwerk. 
Wandelen of paardrijden wordt ook 
aangeboden, net als overnachtingen in een 
luxe ingerichte tent of eco-lodge. Bij de 
eco-lodge Atlas Kasbah Tighanimine el Baz 
Agadir krijgt u inzicht in het leven van de 
Berbers. Milieupioniers en lodge-eigenaren 
Hassan en Hélène delen hun kennis van 
dier en natuur, gewoonten en ambachten 
met hun gasten – van massages met 
arganolie tot Berber taallessen. FTI biedt een 
hikingtour aan naar de onontdekte gebieden 
van het Atlasgebergte met overnachtingen 
in kampen met de berberfamilies. Hier kun 
je de traditie van dichtbij meemaken.

GI DS Insidertips voor ieder die meer 
van Marokko wil ontdekken. 
Gepresenteerd door  

EURCHF
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MELODIEUS & KLEURRIJK
Geweldig, magisch, overweldigend: met deze begrippen wordt 
iedere keer weer geprobeerd de sfeer van de beroemde muziek- en 
cultuurfestivals, zoals het 'International Arts Festival Asilah', te 
evenaren. Het is waarschijnlijk de onvergelijkbare mix van traditie 
en moderniteit, het rijke culturele erfgoed van Marokko en de 
oosterse charme van de locaties die bezoekers zo enthousiast 
maken

WERELDMUZIEK Half juni transformeert Essaouira 
volledig in een concertpodium en breekt de Gnaoua-koorts uit. 
Oorspronkelijk was Gnaoua de rituele muziek van slaven voor 
genezing en extase. Vandaag de dag is het Gnaoua-festival 
in Essaouira een onvergetelijke ervaring en een geweldige 
manier om authentieke muziektradities en de levensvreugde 
van Noord-Afrika te leren kennen.

SNELLE GAZELLEN Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 
is de naam van een evenement dat uniek is in de autosport: 
een zware woestijnrace waarin uitsluitend vrouwelijke 
autoliefhebbers van over de hele wereld hun vaardigheden 
bewijzen met verschillende off-road voertuigen. 4x4 
wagens, motorfietsen, quads, off-roaders met hybride of 
elektrische aandrijving. Hier telt de rijvaardigheid en het 
oriëntatievermogen van de "Gazellen"-teams, omdat de 
navigatie thuisblijft in deze off-road tour. 

FESTIVALS

MAROKKO EVENEMENTENKALENDER – HIGHLIGHTS
FEBRUARI

•  Tafraoute – Amandelbloesemfestival 
MEI

•     El Keelâ M'Gouna – Rozenfestival
•     Erfoud – Dadelfestival
JUNI

•     Marrakech – Popular Art Festival
• Ouarzazate – Desert Symphonies
• Essaouira – Essaouira Festival of Gnaoua
• Tanger – International Festival of Music

JULI

• Wisselende locaties – Rally Aïcha des Gazelles
AUGUSTUS

•     Imilchil – Huwelijksfeest van de Aït Haddidou
• Asilah – Cultural Festival
SEPTEMBER

•     Marrakech – The Oasis Festival
DECEMBER

•     Agadir – Regionaal Festival van het Zuiden

Traditionele muzikant

Urban kunst in Ansilah

Woestijnrally 

Secret Gardens in Marrakech

EUR CHF
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INSPIRATIE VAN DE MEESTERS
JARDIN MAJORELLE Voor talloze kunstenaars was en 
is Marokko een bron van inspiratie en een plek om de creatieve 
batterij op te laden. De schilder Jacques Majorelle creëerde 
daarom een groene tuinoase niet ver van de medina, waarvan 
de gebouwen werden geschilderd in een prachtige, uniek 
blauwe kleur. Na de dood van de kunstenaar werd deze plek 
herontdekt door de modeontwerper Yves Saint Laurent en zijn 
partner. Vandaag de dag herbergt deze plek niet alleen een 
indrukwekkende, liefdevol onderhouden exotische tuin, maar in 
het nieuwe museum ook een uitgebreide collectie over de kunst 
en cultuur van de Berbers. U kunt hier ook ontspannen in het café 
in de tuin.

PARADIJS OP AARDE
ISLAMITISCHE TUINKUNST Het paradijs wordt in de 
Koran beschreven als een hemelse tuin, waar kanalen van water 
en wijn, melk en honing stromen, bomen zorgen voor verkoeling 
en ontelbare bloemen hun geur uitstralen. Rozen en narcissen, 
dadelpalmen en granaatappelbomen verrukken de zintuigen en 
geven overvloed aan fruit. Om een beetje paradijs op aarde te 
ervaren, zijn ontelbare tuinen ontstaan in heel Marokko. Van de 
strak aangelegde binnentuinen, zoals het Bahia-paleis of de geheime 
tuin, tot ruime sinaasappel- en olijfgaarden met picknickplekjes, tot 
moderne kunstenaarstuinen zoals de 'Anima Garden', bedacht door 
André Heller.

CULINAIRE INDRUKKEN
PURE GASTVRIJHEID Marrakech is de ideale 
plek voor fijnproevers, specerijenhandelaren en 
liefhebbers van streetfood. De Marokkaanse keuken 
is met zijn rijke smaken en de unieke combinatie van 
zoet, zout en pittig een van de beste ter wereld. Of 
het nu gaat om Berbertajine, woestijnbrood of een 
24-gangenfeest en de verleidingen van de ontelbare 
eetkraampjes of banketbakken: maak zelfs tijdens 
een kookles kennis met de bereiding van de heerlijke  
Tajine-gerechten!

Cultuur voor de kenner
De duizenden jaren oude culturele geschiedenis van Marokko, de oorspronkelijke Berberse tradities en 
de moderne oosterse levensstijl, zijn eenvoudigweg onweerstaanbaar. Liefhebbers van tuinieren en 
koken komen hier ongetwijfeld aan hun trekken.

Secret Gardens in Marrakech

Jardin Majorelle

Streetfood in Marrakech

EURCHF
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Profiteer van veel rechtstreekse vluchten die u snel en comfortabel 
naar Marokko zullen brengen. Vanwege verschillende vertrekdagen 
bent u ook flexibel in uw vakantieplanning.

NAAR UW VAKANTIEPARADIJS!
NON-STOP VLUCHTEN

Keuze genoeg, want 16 keer per week 
vliegen wij direct naar Agadir vanuit 
Duitsland en 2 keer per week vanuit 
Nederland. Ook naar Marrakech vliegen 
wij 2 keer per week vanuit Nederland. 

Met de moderne vloot van onze 
partners, maar ook met de service op 
maat, begint uw vakantie niet pas op 
de bestemming, maar al bij vertrek. 
Welkom aan boord!

PERFECTE COMBINATIE: MARRAKECH 
& AGADIR
Boek voordelig uw transfer. Wilt u 
stad en strand combineren, dan kunt 
u heel eenvoudig en voordelig de 
shuttletransfer tussen Marrakech 
en Agadir boeken. De verbeterde 
snelweg brengt u in slechts 3,5 uur 
naar uw bestemming. Natuurlijk 
kunt u ook andere indrukwekkende 
plaatsen bezoeken, zoals Essaouira. 
Onze transfers worden uitgevoerd door 
Meeting Point. Meer informatie vindt u 
op pagina 24-25.

EUR
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UW VOORDELEN:
Flexibiliteit staat voorop 

•  Slechts ca. 4 uur vliegen naar Agadir en 
Marrakech

•  Groot vluchtaanbod met meer dan 22 rechtstreekse 
vluchten per week van verschillende luchthavens 
in onder andere Nederland en Duitsland.

•  Flexibele verblijfsduren mogelijk
• Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding
•  nu op woensdag en zaterdag vanaf Amsterdam 

naar Marrakech en op dinsdag en zaterdag 
naar Agadir

Agadir

Marrakech

Hamburg

Agadir

Marrakech

EUR
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Persoonlijke tips en hulp: onze collega’s van Meeting Point Morocco 
staan vanaf uw aankomst op de luchthaven tot de terugreis graag 
voor u klaar. Met woorden en daden en alles wat uw vakantie mooier 
maakt. En een glimlach is altijd inbegrepen!

24 UUR PER DAG SERVICE
TER PLAATSE VOOR U:

Onze vertegenwoordigers staan 
persoonlijk voor u klaar, zodat u 
vanaf de eerste dag kunt genieten 
van uw vakantie. Of het nu gaat 
om excursies, sport, problemen of 
algemene vragen over uw vakantie: 
uw reisvertegenwoordiger kijkt ernaar 
uit u te helpen en is de hele dag 
telefonisch bereikbaar en persoonlijk 
aanwezig tijdens de bezoektijden van 
het hotel. 

Onze diensten ter plaatse 
•   Service op de luchthaven en transfer
•   Excursie-adviezen
•   Reisvertegenwoordiger ter plaatse
•   Ondersteuning in alles ter plaatse
•   24 uur bereikbaar in geval van nood
•   Welkomstbijeenkomst 
•   Autoverhuur 

EUR
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CONCIËRGESERVICE 
Mist u iets voor een perfecte 
vakantie? Vraag het uw 
reisbureau of uw reisleiding 
ter plaatse:
•    Speciale arrangementen, 

excursies of eventtickets 
•   Medicijnen en medische 

hulpmiddelen
•    Hondenoppas en 

babysitter, arts, 
fitnesstrainer, etc.

GEDEELDE TRANSFER À-LA-CARTE 
Bij pakketreizen of rechtstreekse vluchten naar Marrakech 
met een hotel in Agadir of Essaouira, is de transfer inbegrepen, 
evenals bij aankomst in Agadir en met een hotel in Marrakech of 
Essaouria. Als u een individuele vakantie plant, kunt u gedeelde 
transfers boeken met de bus tussen Agadir, Marrakech en 
Essaouira. Dankzij de comfortabele snelweg van Agadir naar 
Marrakech kunnen de twee steden gemakkelijk worden bereikt 
binnen iets meer dan 3,5 uur. 

PRIVÉTRANSFERS À-LA-CARTE
Voor wie liever in privésfeer wil reizen en het comfort van een 
eigen chauffeur waarderen, bieden wij onze privétransfers aan 
in de belangrijkste regio’s van Marokko. Als u een individuele 
vakantie heeft gepland en deze flexibel en naar uw eigen 
wensen wilt invullen, is een privétransfer de ideale keuze. 

EXCURSIES 
Houdt u van de natuur, 
bent u avontuurlijk, bent 
u culinair ingesteld of 
interesseert u zich in 
cultuur en geschiedenis? 
Uw reisleider vindt ter 
plaatse gegarandeerd de 
juiste excursie voor u. Laat 
ons u persoonlijk advies 
geven en ervoor zorgen 
dat u de mooiste tijd van 
het jaar heeft.  Een selectie 
van de mogelijke excursies 
vindt u op pagina 30 en 31.

EUR

Bijvoorbeeld: luchthaven Agadir – hotel Agadir
EDV-code: AGA568   p.p./per rit  €  15

Bijvoorbeeld: luchthaven Agadir – hotel Agadir 
EDV-code: AGA603 2 personen, p.p./per rit  €  22
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De traditie en kunst van het leven van de 
Marokkanen omvatten de uitgebreide 
verzorging van het lichaam in de 
hamam en de daaropvolgende massage. 
De arganboom is een van de inheemse 
planten van Marokko. De uit de hand 
gewonnen, kostbare olie wordt gebruikt 
in de keuken, maar ook in cosmetica en 
medicijnen vanwege zijn nootachtige 
aroma en helende eigenschappen. 
Geurige aromatische essentiële 
producten, zoals echte rozenolie, 

kunnen aan de behandeling worden 
toegevoegd. De oosterse massage 
begint aan de enkels en loopt langzaam 
door naar het hoofd. Vervolgens is er 
tijd voor ontspanning met typische 
Marokkaanse muntthee. Het wordt 
aanbevolen om na de behandeling eerst 
uit te rusten en niet onmiddellijk te 
douchen, zodat de olie zijn herstellende 
en helende eigenschappen volledig kan 
ontwikkelen.

Marokko is het thuis van wellness: de traditionele massage kent zijn 
oorsprong in de Noord-Afrikaanse landen waar hamam, arganolie 
en rozen de uitdrukking zijn van de pure kunst van het leven.  
Spa- en wellnessvakanties in Marokko zijn een droom die met FTI 
wordt waargemaakt. Ons veelzijdige aanbod wellnesspakketten 
zorgt voor een ontspannen vakantie. 

ONTSPANNING 
À-LA-CARTE!

WELLNESS IN MAROKKO

EUR
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LABRANDA LES DUNES D’OR Het onlangs gerenoveerde 
LABRANDA hotel is gebouwd in Marokkaanse stijl. Hier kunt u 
zich laten verwennen in de gerenoveerde spa met sauna, hamam, 
bubbelbad en tijdens beauty - of wellnessbehandelingen.   
▶ Meer informatie op p. 40

Pakket 1: 'Ontspanning voor lichaam 
en geest' - 3 dagen

Er wacht een aangename en 
ontspannende tijd op u! Dit pakket 
bevrijdt niet alleen uw lichaam en 
ziel, maar ook uw geest. Het nieuwe 
en aantrekklijke wellnessaanbod is 
dagelijks beschikbaar. 

Het volgende is in het pakket 
inbegrepen:

• Sauna
• Voetreflexmassage
• Rassoulpak
• Hotstone rugmassage
•  Ontspanningsmassage met 

essentiële jasmijnolie
•  Gezichtsmassage met warme 

arganolie 

EDV-code: AGA24P

WELLNESS IN AGADIR

Pakket 2: 'Aphrodite' - 2 dagen' 

Dit wellnesspakket biedt voor ieder 
wat wils. Met dit anbod zal uw 
alledaagse stress in vergetelheid 
raken.

Het volgende programma wordt u 
aangeboden:

• 30 minuten algenpak
• Verstevigende massage
• Hydromassagebad
• Korte gezichtsbehandeling

EDV-code: AGA25P 

Pakket 1: 'Sandrose' 

•  Gebruik van de traditionele 
Marokkaanse hamams, incl. 
bodyscrub met zwarte biologische 
zeep en lavendelzeep.

• Berbermassage met arganolie
• Hotstone rugmassage
•  Tijd voor ontspanning in het 

verwarmde zwembad met 
whirlpool

• Gebruik van de eucalyptus sauna

EDV-code: AGA27P 

Pakket 2: 'Oosterse geuren' 

•   Gebruik van de traditionele 
Marokkaanse hamams, incl. 
bodyscrub met zwarte biologische 
zeep en lavendelzeep.

•  Berbermassage met arganolie en 
bio-gezichtsbehandeling

•  Traditionele, verfrissende 
beenmassage met essentiële 
muntolie

• Hotstone rugmassage
•  Tijd voor ontspanning in het 

verwarmde zwembad met 
whirlpool

• Gebruik van de eucalyptus sauna

EDV-code: AGA26P  

Pakket 3: 'Ontspannen in Berber stijl'

•  Gebruik van de traditionele 
Marokkaanse hamams, incl. 
bodyscrub met zwarte biologische 
zeep en lavendelzeep.

•  Massage met arganolie en bio-
gezichtsbehandeling

•  Gezichtsbehandeling voor mannen 
of vrouwen

•  Traditionele Marokkaanse hamam, 
rugmassage met bio-arganolie

•  Thaise massage met essentiële oliën
•  Traditionele voetmassage met 

essentiële oliën en voetenbad

EDV-code: AGA28P

 

LABRANDA AMADIL Trakteer uzelf op een massage in de ruime 
spa, die ongeveer 1500 m2 groot is. U kunt kiezen uit 3 pakketten:   
▶ Meer informatie op p. 41

Pakket 1: 'Genot van het Oosten' - 2 dagen

• Gebruik van de hamams
• Bodyscrub met zwarte zeep
•  Relaxmassage
• Massage met woestijnzand
• Ghassoulpak
• Gezichtsbehandeling

EDV-code: AGA25V

ROYAL ATLAS In de ruime spa kunt u ontspannen en genieten van rustgevende 
schoonheidsbehandelingen- en massages.    ▶ Meer informatie op p. 42

LABRANDA Les Dunes d'Or

LABRANDA Amadil 

Royal Atlas 

Pakket 2: 'Sensuele weekendtrip' - 2 dagen

• Gebruik van de hamams
• Ontspannende rugmassage
•  Kruidenpeeling
•  Revitaliserende massage

EDV-code: AGA26V

EUR

p.p. vanaf €  29 p.p. vanaf €  45

p.p. vanaf €  59

p.p. vanaf €  29

 p.p. vanaf €  95 p.p. vanaf  €  85

p.p. vanaf  €  49
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Marokko is een echt koninkrijk voor golfers. Al rond 1920 was er de eerste 
golfbaan, de Royal Golf Course Marrakech. Vandaag de dag zijn er ongeveer 38 
golfclubs in Marokko, waarvan er veel in de buurt van de vier koningssteden. 
De perfecte combinatie tussen sport en cultuur: iedere golfbaan heeft een 
eigen karakter en een panoramisch uitzicht op het prachtige landschap. 

MOOI SPEL,     
     MOOI UITZICHT

GOLFEN VOOR DE ONTDEKKER

Kunt u het beste ontspannen op vakantie als u 
de golfclub in uw handen heeft en op de baan 
staat? Zorg er dan voor dat u uw volgende 
golfbelevenis in Agadir of Marrakech alvast 
boekt. Bij FTI boekt u vooraf gelijk uw Green Fee 
bij uw favoriete golfbaan. U kunt tijdens het 
boeken uw niet-bindende, gewenste starttijd 
en -locatie alvast aangeven.

Golf by FTI – onderweg met experts 
In samenwerking met de exclusieve FTI-partner 
‘Golfreisen Hamburg’ biedt uw reisbureau 
uitgebreid advies en assistentie bij alle vragen 
over uw golfreis.

GOLF BY FTI – UW VOORDELEN:

•  Het boeken van golfpakketten gebeurt al in 
het reisbureau

•  Vaste speeltijden al bij het boeken van de reis
•  Aangeven van transferwensen ter plaatse
•  Gegarandeerd en gratis 

golfbagagetransport bij uw hoteltransfer
• Organisatie rondom uw golfreis

FTI wenst u een mooi spel! 

Houd er rekening mee dat er geen starttijden worden bevestigd op 
de aankomst- en vertrekdagen. Opmerking voor reisbureaus: vraag 
FTI voor meer informatie over Golf by FTI en voor het formulier 
voor starttijdreserveringen.

EUR
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GOLFEN IN MARRAKECH
AMELKIS GOLF CLUB
De golfbaan strekt zich uit over 450 hectare, is 
ontworpen door de beroemde designer Cabell B. 
Robinson en ligt in het hart van Marrakech. Aan de 
voet van het Atlasgeberte heeft u een adembenemend 
mooi uitzicht.

ROYAL GOLF IN MARRAKECH
Aan de voet van het Atlasgebergte ligt de historische 18-holes 
golfbaan 'Old Course' die in 1922 opende. De 9-holes golfbaan 
‘Menara’ opende in 2008. De golfbaan is een echte Hof van 
Eden die al meer dan 80 jaar lang golfers van over de hele 
wereld aantrekt. 

ONZE HOTELTIP: FAIRMONT ROYAL PALM P. 84
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GOLFEN IN AGADIR

GOLFEN VOOR DE ONTDEKKER

ROYAL GOLF CLUB AGADIR
De Royal Golf Agadir, één van de oudste golfbanen in 
het koninkrijk, ligt op ongeveer 12 kilometer buiten 
de stad en is omringd door roze muren, weelderige 
palmbosjes, eucalyptusplanten en cactussen.  

GOLF LES DUNES AGADIR
De golfclub ligt op 10 kilometer afstand van Agadir. De 
internationaal gerenommeerde 27-holes golfbaan Les Dunes 
werd opgericht in 1991 en strekt zich uit over 252 hectare. Het 
golvende terrein heeft 4 prachtige meren en wordt bekleed 
met typische Marokkaanse vegetatie, zoals eucalyptus, 
genet, tamarisk en palmbomen.

ONZE HOTELTIP: HYATT PLACE TAGHAZOUT P. 58

EUR

Feiten: 18 holes, Driving Range, Putting Green
Clubhuis: Pro Shop en een restaurant met grote ramen in een 
cascade van bougainvillea en hibiscussen
Green Fee 
• 1 ronde 9 holes AGA24G p.p. vanaf € 19 
• 1 ronde 18 holes  AGA25G p.p. vanaf € 26 
• 6 ronden 18 holes AGA26G p.p.  vanaf  € 120
 
Huur (betaal ter plaatse) 
• 1 caddy 9 holes €5 / 18 holes €8 

Feiten: 27 holes, 3 golfbanen, Driving Range 
Clubhuis: bar, Pro Shop en restaurant met een groot panorama terras met 
uitzicht. Vertrek van de blauwe route beschikbaar.
Green Fee 
• 1 ronde 9 holes AGA27G p.p. vanaf € 41 
• 1 ronde 18 holes AGA28G p.p. vanaf  € 68 
• 2 ronden 18 holes AGA29G p.p. vanaf € 120
Huur (betaal ter plaatse) 
•  Buggy 9 holes €35 / 18 holes €4

Feiten: 27 holes, par 36, handicap 54, Putting Green, Driving 
Range, oefenbunker
Clubhuis: restaurant, bar, Pro Shop en kleedkamers 
beschikbaar 
Green Fee 
• 1 ronde 9 holes   RAK690  p.p. vanaf € 38 
• 1 ronde 18 holes  RAK689  p.p. vanaf € 55

Feiten: 18-holes, par 72
Clubhuis: restaurant, bar, Pro Shop en kleedkamers beschikbaar
Green Fee 
• 1 ronde 18-holes RAK27G p.p. vanaf € 68 
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SIGHTSEEING &
TOURS

Deze en andere excursies kunt u ook ter plaatse bij Meeting Point Morocco boeken.

30

Marina

DAGEXCURSIE ESSAOUIRA 
DE PAREL VAN DE ATLANTISCHE OCEAAN   Voordat u de havenstad 
bereikt, stopt u bij een stad die arganolie produceert. In Essouira kunt u 
de haven en het Portugese fort verkennen. Hierna brengt u een bezoek 
aan de medina waar Marokkaanse ambachten te bewonderen zijn. Na 
de lunch verkent u de omgeving. Fantasyfans kunnen op jacht naar de 
locaties van de serie ‘Game of Thrones’, Essouira diende namelijk als 
filmset. De excursie start in Agadir. 
Inbegrepen diensten:
• Transfer van en naar het hotel in Agadir
• Duits en Engels sprekende gids 

DAGEXCURSIE MARRAKECH

HALVE-DAG EXCURSIE AGADIR 
PAREL VAN HET ZUIDEN  Waar Agadir ook bekend om staat, zijn de 
kilometerslange zandstranden. U begint uw excursie met een bezoek 
aan de kasbah, die in 1960 het slachtoffer werd van een aardbeving. 
U bewondert het symbool van Agadir: de Arabische inscriptie in de 
berg, wat ‘God, Koning, Vaderland’ betekent, tot aan de berg waar u 
uitzicht hebt over de baai, de haven en de nieuwe stad. U gaat verder 
naar de charmante souk in het stadscentrum om vervolgens de nieuwe 
jachthaven te bezoeken. 
Inbegrepen diensten:
• Transfer van en naar het hotel in Agadir
• Duits en Engels sprekende gids 

Dagen: woensdag, vrijdag en zondag
EDV-code: AGA553

Dagen: maandag en vrijdag
 EDV-code: AGA527

Essaouira

Djemaa el Fna

Dagen:  donderdag en zondag  

EDV-code : AGA528

DE WERELD VAN HET OOSTEN  Laat u meeslepen in 1001 Nacht. In de 
ochtend maakt u een sightseeingtour en begint u met het bezoeken 
van de Koutoubia-moskee. Vervolgens bewondert u de Saaditombes, de 
begraafplaats van de voormalige heersende familie en het Bahia-paleis. 
De lunch wordt geserveerd in een traditioneel restaurant in de medina. 
Daarna gaat u naar de souks en aansluitend naar het Djemaa el Fna 
plein. De excursie is te boeken vanuit Agadir. 
Inbegrepen diensten:
• Transfer van en naar het hotel in Agadir
• Duits en Engels sprekende gids 
• Lunch en diner 

EUR

p. p. €  39

p.p. €  10

p. p. €  75
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SIGHTSEEING &
TOURS

Marokko is een vakantieparadijs voor ontdekkingsreizigers – en excursies naar de fascinerende natuur 
of oosterse steden zijn de kers op de taart van iedere reis. Een klassieke dagtrip naar Marrakech om te 
winkelen? Een spannende natuurbelevenis in de prachtige Ourika Vallei of een indrukwekkende dag 
in Ouarzazate, de 'witte stad aan zee'? Ons excursieprogramma biedt voor iedereen een persoonlijk 
vakantiehoogtepunt. 

Deze en andere excursies kunt u ook ter plaatse bij Meeting Point Morocco boeken.

31

MARRAKECH & HET HOGE ATLAS
DE 'RODE STAD' EN HET HOGE ATLAS   Tijdens deze excursie ervaart u 
Marrakech en het omliggende gebied rond de Ourika Vallei. U start de 
ochtend uw reis naar Marrakech en maakt een tour door de medina en 
het Bahia Paleis. Na de lunch brengt u een bezoek aan de kruidenapotheek 
om vervolgens naar een koranschool te gaan. Aansluitend heeft u tijd om 
uit te rusten, voordat u in de Medina gaat dineren. U overnacht in een riad 
en in de ochtend gaat u naar de Ourika Vallei. In de middag keert u terug 
naar Agadir.
Inbegrepen diensten:
• Tweedaagse excursie vanaf Agadir, incl. overnachting in een Riad
• Halve-dag excursie in de Ourika Vallei
• Lunch en diner in Marrakech

FASCINERENDE WOESTIJN: TAKA EN AKKA

DAGEXCURSIE OUARZAZATE 
AVONTUUR, LANDSCHAP EN CULTUUR  
Op weg naar Ouarzazate rijdt u door het Hoge Atlas over de Tizi N’Tichka 
Pass. Als u de top bereikt, kunt u het panorama uitzicht over de woestijn 
bewonderen. U bezoekt de stad Aït-Ben-Haddou: de gelijknamige, 
beroemde kasbah behoort tot de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Na 
de lunch ontdekt u Ouarzazate en bezoekt u de kasbah’s Taourit en 
Tifoultoute.
Inbegrepen diensten:
• Transfer van en naar het hotel in Marrakech
• 1 dagexcursie inclusief lunch

Minimaal aantal deelnemers: 3 personen 
Dagen: donderdag en zondag, ca. 07:30 uur
EDV-code: AGA590

Dagen: woensdag
EDV-code: EDV-code: RAK551

Dagen: zaterdag en zondag 

EDV-code: AGA25D

ONVERGETELIJKE ERVARING  Deze prachtige schilderachtige tocht voert u 
langs hoge en adembenemende rotsformaties in verschillende variaties en 
kleuren. Geniet van het betoverende landschap van zand en steen, omringd 
door indrukwekkende smaragdgroene oases, waar het leven nog steeds 
ongerept en onaangetast is. U kunt mooie foto's maken tijdens de vele 
stops bij berberdorpen, palmbossen en rotsachtige woestijnen. De lunch 
wordt in een berber-restaurant geserveerd in een klein hotel in Tata. De 
volgende dag bezoekt u een berbersouk en gaat u verder naar de 'zilveren 
stad' in Tiznit. Na het bezoek en een lunch in een traditioneel restaurant 
gaat u terug naar Agadir.

EUR

p.p. €  62

p.p. €  169

p. p. €  150
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Is alleen cultuur of strand niet 
voldoende voor u? Ontdek het dan 
allebei! De favoriet: mysterieus 
Marrakech en zwemplezier in 
Agadir. Of ga voor een rondreis, 
met de perfecte combinatie 
van de mooiste bestemmingen: 
ontdek eerst de koningssteden van 
Marokko en geniet daarna van de 
zee en ontspan in luxe.

COMBINEER 
Cultuur en strand!

EURCHF



LABRANDA HOTELCOMBINATIE

PERFECT VOOR FAMILIES

LABRANDA ROSE &  
LABRANDA AMADIL BEACH  

PROFITEER VAN DE PERFECTE LIGGING IN DE 
MEDINA IN MARRAKECH EN VAN ONTSPANNING 
IN AGADIR!

HOTEL AQUA FUN &  
LABRANDA LES DUNES D'OR  

ERVAAR HET GROOTSTE AQUAPARK VAN 
MAROKKO IN MARRAKECH EN GENIET VAN 
ONTSPANNENDE DAGEN AAN HET STRAND VAN 
AGADIR!

LABRANDA Amadil Beach

LABRANDA Les Dunes d‘Or

LABRANDA Rose

Aqua Fun Club
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MARRAKECH 
3 nachten in LABRANDA Rose 
in een tweepersoonskamer o.b.v. halfpension 
(meer informatie over het hotel op p. 68) 
AGADIR 
4 nachten in LABRANDA Amadil Beach 
in een tweepersoonskamer o.b.v. all-inclusive 
(meer informatie over het hotel op p. 42-43)

• Incl. vlucht van/naar Nederland of Duitsland
• Transfers tussen beide hotels zijn inbegrepen

MARRAKECH 
3 nachten in hotel Aqua Fun in een   
familiekamer o.b.v. all-inclusive (meer informatie 
over het hotel op p. 66-67
AGADIR 
4 nachten in LABRANDA Les Dunes d'Or 
in een familiekamer o.b.v. all-inclusive (meer 
informatie over het hotel op p. 40-41)

• Incl. vlucht van/naar Nederland of Duitsland
• Transfers tussen beide hotels zijn inbegrepen

Het gevarieerde programma van FTI heeft voor iedere reiziger het juiste aanbod. 

Stel uw vakantie zelf samen naar uw wensen. Met onze hotelcombinaties bieden wij u de 
mogelijkheid om cultuur en levensstijl van de koninklijke stad Marrakech te ontdekken en daarna 
te genieten van ontspannende dagen in Agadir aan de Atlantische Oceaan. 

Kies uw persoonlijke combinatie van onze aanbiedingen en maak van uw reis een unieke ervaring! 

U kunt uw vlucht zowel naar Agadir als naar Marrakech boeken. Vanuit beide luchthavens is een 
transfer naar Marrakech inclusief vanwaar uw reis altijd begint.

MARRAKECH & AGADIR
STEDENCOMBINATIE

Boekingscode: AGA22T  DZ   E    p.p. vanaf  €  560

Boekingscode: AGA627 FZ E p.p. vanaf €  699

EUR
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LUXUEUZE VAKANTIE IN MAROKKO

PUUR WELLNESS MET SOFITEL

IN ALLE RUST GENIETEN
BE LIVE COLLECTION MARRAKECH & 
BIANCA BEACH

GENIET VAN ZOWEL DE UNIEKE, GEZELLIGE 
SFEER VAN MARRAKECH, ALS VAN DE RUSTIGE, 
GEMOEDELIJKE SFEER VAN AGADIR. STAD EN 
STRAND IN ÉÉN!

LES JARDINS DE L'AGDAL &  
ROYAL ATLAS  

UW ELEGANTE HOTEL IN MARRAKECH IS HET 
BESTE STARTPUNT OM DE STAD TE ONTDEKKEN. 
IN AGADIR KUNT U ONTSPANNEN IN DE 1500 M2 
GROTE SPA VAN HET HOTEL.  

SOFITEL MARRAKECH PALAIS IMPERIAL 
& SOFITEL TALASSA SEA & SPA

IN HET HART VAN DE STAD GELEGEN, DUS IDEAAL 
OM VANUIT HET HOTEL DOOR DE SOUKS TE 
SLENTEREN. IN AGADIR GENIET U VAN EEN 2000 
M2 GROOT ZWEMBADLANDSCHAP MET EEN 
THALASSO-THERAPIECENTRUM. 

Royal Atlas

Sofitel Thalassa Sea & Spa

Be Live Collection Marrakech

Les Jardins de l'Agdal

Sofitel Marrakesch Palais Imperial

MARRAKECH 
3 nachten in Be Live Collection Marrakech  
in een tweepersoonskamer o.b.v. all-inclusive 
(meer informatie over het hotel op p. 82).
AGADIR 
4 nachten in Bianca Beach 
in een tweepersoonskamer o.b.v. halfpension 
(meer informatie over het hotel op p. 48).
• Incl. vlucht van/naar Nederland of Duitsland 
• Transfers tussen beide hotels zijn inbegrepen

MARRAKECH 
3 nachten in Les Jardins de l'Agdal  
in een tweepersoonskamer o.b.v. halfpension 
(meer informatie over het hotel op p. 80).
AGADIR 
4 nachten in Royal Atlas 
in een tweepersoonskamer o.b.v. all-inclusive 
(meer informatie over het hotel op p. 44-45).
• Incl. vlucht van/naar Nederland of Duitsland 
• Transfers tussen beide hotels zijn inbegrepen

MARRAKECH 
3 nachten in Sofitel Marrakech Palais Imperial  
in een tweepersoonskamer superior o.b.v. 
ontbijt (meer informatie over het hotel op p. 73).
AGADIR 
4 nachten in Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa 
in een tweepersoonskamer superior o.b.v. 
halfpension (meer informatie over het hotel  
op p. 49). 
• Incl. vlucht van/naar Nederland of Duitsland 
• Transfers tussen beide hotels zijn inbegrepen

Bianca Beach

EUR

Boekingscode: AGA75G   p.p. vanaf €  651

Boekingscode: AGA629 DZ E p.p. vanaf  €  662

Boekingscode: AGA771 DS E  p.p. vanaf €  975
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STRAND 
  HOTSPOT  
AGADIR

EUR CHF



37

Ag
ad

ir
M

a
ro

k
ko

  

Veel strand, 
                       veel sfeer

Een mild klimaat, 300 zonnedagen per 
jaar, kilometerslange zandstranden en 
een prachtig achterland maken Agadir 
tot een divers vakantieparadijs. Niet voor 
niets behoren de baaien van Agadir tot 
de mooiste ter wereld. Daarnaast heeft 
het veel sfeer, een levendige geschiedenis, 
en diverse oosterse delicatessen. Op de 
strandpromenade wandelt u langs de 
zee en geniet u van het adembenemende 
panoramische uitzicht over de brede baai. 
Een bezoek aan de haven is een ervaring 
op zich: de nieuwe jachthaven zal u 
fascineren met zijn levendige mix van 
ambachten en restaurants. Een speciaal 
hoogtepunt voor shoppingfans is de 
souk van Agadir, waar ongeveer 2000 
geregistreerde detailhandelaren alles 
aanbieden wat u zich kunt voorstellen, 
variërend van vers fruit en geurige kruiden 
tot kleding en fijn handwerk.

STRAND 
  HOTSPOT  
AGADIR

EURCHF
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De Atlantische kust is het belangrijkste Marokkaanse vakantiecentrum met 
eindeloos lange zandstranden en diverse watersportmogelijkheden. 

DROOMSTRANDEN AAN DE ATLANTISCHE OCEAAN
AGADIR & TAGHAZOUT

AGADIR is met zijn 9 kilometer lange 
zandstrand een walhalla voor zonliefhebbers 
en watersporters. De stad is bovendien 
het ideale startpunt voor veel interessante 
rondreizen en excursies. Na de aardbeving 
in 1960 is er een zeer moderne stad met 
brede boulevards, veel restaurants, cafés en 
winkels voor terug gekomen. Uit de oudheid 
vindt u nog steeds de ruïnes van de kasbah 
uit 1540, met prachtig uitzicht over de stad, 
de haven en de Atlantische Oceaan.

TAGHAZOUT ligt in een baai direct 
aan de Atlantische Oceaan, ongeveer  
20 kilometer ten noorden van Agadir. Het 
vissersdorpje is vooral populair onder 
surfers die willen ontsnappen aan de 
Europese winters en graag een golf mee 
willen pakken. Van oktober tot en met maart 
kent de plek de optimale omstandigheden 
voor constante golven. Ook de harten van 
golfers zullen sneller kloppen op de 18-holes 
Taghazout golfbaan. Deze is geopend in 
2014 en biedt een prachtig uitzicht op de 
Atlantische Oceaan. 

EUR CHF
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1 LABRANDA Les Dunes d'Or     p. 40-41
2 LABRANDA Amadil Beach   p. 42-43
3 Royal Atlas p. 44-45  
4 Iberostar Founty Beach  p. 46-47
5 Bianca Beach p. 48
6 Sofitel Thalassa      p. 49
7 Caribbean Village Agador & Club Tamlelt Resort p. 50
8  Le Tivoli  p.  51
9 LTI Agadir Beach Club   p. 52

10  Takida Golf Palace  p. 53
11 Residence Igoudar p. 54
12 Club Al Moggar Garden Beach  p. 55
13 Sofitel Agadir Royal Bay Resort p. 56
14 Timoulay & Spa Agadir p. 57
15 Hyatt Place Taghazout p. 58
16 Paradis Plage Resort   p. 59

UW HOTELS

1

2

3

4

MUST DO'S & INSIDER TIPS 
1  KASBAH De kasbah van Agadir staat op een 236 meter 

hoge berg en is zeker de klim waard: na 3 kilometer wordt u 
beloond met een adembenemend panoramisch uitzicht. 

2  DAGEXCURSIE NAAR MARRAKECH U duikt in de 
oriëntaalse sfeer, markten, cultuur en u ervaart de hotspots 
van de fashion- en filmscene. Met deze excursie hoeft u 
Marrakech niet te missen. 

3  EXCURSIE NAAR DE JACHTHAVEN Winkel, ontspan en 
geniet van het uitzicht op de jachthaven en de zee, vanaf de 
promenade. 

4  BEWONDER EEN ARGANBOOM Geiten klimmen in de 
relatief lage bomen om de bladeren van de arganboom te 
eten. Een fotomoment dat u alleen hier krijgt!

 SOUKS VAN AGADIR »Breng vooral een 
bezoek aan de souk in Agadir. Een wirwar aan 
straatjes waar u het typische Marokko ziet en alle 
kleuren en geuren in u op kunt nemen. Perfect 
voor souvenirs!« Anne Raamsteeboers, Marokko-expert

Chemin des dunes

AGADIR
Luchthaven
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SURFERS DREAM Agadir en vooral Taghazout worden 
sinds de hippietijd beschouwd als ontspannen surfspots 
met geweldige golven. Heerlijke temperaturen, aardige 
mensen en overal gezellige cafés en strandbars om met 
gelijkgestemden te praten over de wereld van het surfen.

EURCHF
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Voorbeeld kamerinrichting

LABRANDA Les Dunes d'Or ****+ 

Het hotel LABRANDA Les Dunes d'Or biedt alles voor iedere leeftijd en voor iedere soort vakantie.  
Van een geweldig wellnessaanbod en entertainmentprogramma tot een gevarieerd sportprogramma  
- er is voor ieder wat wils!

Ligging: 
Op verreweg de beste locatie! Enkel 
gescheiden van het eigen zandstrand 
door de strandpromenade. Het 
stadscentrum ligt op ongeveer  
1 kilometer afstand (shuttlebus  
tegen betaling). Het busstation ligt  
op ca. 100 meter en de luchthaven  
op ca. 25 kilometer afstand.
L
Faciliteiten: 
• 435 kamers 
• Lobby met 24-uurs receptie 
• WiFi in de lobby inclusief
• 2 liften
• Discotheek
• Kapper
• Beautysalon
• Boetiek
• Was- en strijkservice  

(tegen betaling)
• 2 zwembaden

• Zonneterras
• Ligbedden/kussens inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer: ca. 22 m2, 

modern, bad/toilet, föhn, telefoon, tv, 
minibar (tegen betaling), huurkluisje, 
airco/verwarming (seizoensgebonden), 
WiFi (tegen betaling) en balkon aan 
tuinzijde (DZG). Aantal low cost  
kamers beschikbaar (DZT). Kamer  
met zwembad- (DZP) of zeezicht 
beschikbaar (DZM). Eenpersoonskamer 
= tweepersoonskamer bij alleengebruik 
(EZG/EZP/EZM).

•  Juniorsuite (PJM): hetzelfde uitgerust 
als DZG, ca. 46 m2, met extra zithoek 
en met zeezicht.

•  Familiekamer (FZ): hetzelfde uitgerust 
als DZG, ca. 46 m2, met twee extra 
bedden (gescheiden door een gordijn). 
Ook met 2 slaapkamers boekbaar (F2).

ETEN EN DRINKEN:
Buffetrestaurant, 3 themarestaurants,  
3 bars
All-inclusive
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Langslapersontbijt 10.00 - 12.00 uur
• Koffie, cake/gebak in de namiddag
• Lokale (niet-)alcoholische drankjes 

09.00 - 23.00 uur
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (tijdens schoolvakanties)
• Kinderanimatie, apart kinderbad 
• Speeltuin
• Nieuw gedeelte in de Funpool
• Aquapark met 5 glijbanen
• Babybedjes en -stoelen
L
SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte (cardio  

tegen betaling), tennis, kayak, 
catamaran, waterglijbanen,  

darten, tafel- en padeltennis, 
beachvolleybal, boccia

L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa (500 m2), 

whirlpool, hamam, sauna, massages, 
wellness- en schoonheidsbehandelingen

L
VERMAAK:
• Overdag: animatieprogramma
• 's Avonds: theater en shows
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Landencategorie: 4,5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse.  

17,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar) 
• Drankjes tijdens het 

oudejaarsgaladiner niet inclusief
L
EDV-Code
AGA400

FAMILY

 Spa met hamam 
sauna en whirlpool

 Afwisselende keuken 

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• FTI-bonus
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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LABRANDA Amadil Beach ****+ 

Geniet van een dag op het strand of trakteer uzelf op een massage in de spa, terwijl de kinderen  
zich vermaken in de kinderclub en in het aquapark met 5 glijbanen. In de avond is de loungebar  
een heerlijke plek om de dag af te sluiten.

Ligging: 
Gescheiden van het strand door de 
promenade. Het stadscentrum ligt  
op loopafstand. De luchthaven van 
Agadir ligt op ongeveer 25 kilometer 
afstand (shuttleservice tegen betaling).
L
Faciliteiten: 
• 328 moderne kamers
• Receptie
• Panoramaliften
• WiFi in openbare ruimtes inclusief 
• Discotheek 
• Boetiek
• Ruim opgezette tuin
• Zwembad 
• Zonneterras
• Aquapark met 5 waterglijbanen
• Ligbedden en parasols inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Superior kamer: ca. 26 m2, modern, 

gerenoveerd, met douche/toilet,  
föhn, telefoon, huurkluisje, tv, minibar 
(tegen betaling), airco/verwarming, 
balkon. Met zicht op de tuin (DSG),  
het zwembad (DSP) of op de 
strandpromenade en de zee (DSM). 
Aantal low cost kamers beschikbaar 
(DST). Eenpersoonskamer = 
tweepersoonskamer bij alleengebruik 
(ESG/ESP/ESM). 

• Superior familiekamer: ca. 50 m2,  
2 tweepersoonskamers (een  
slaapkamer met eigen bad,  
woonkamer, logeerkamer en twee 
balkons) met verbindingsdeur en met 
zwembadzicht (FSP). Ook met zeezicht 
boekbaar (FSM).

• Familiesuite: hetzelfde uitgerust  
als superior familiekamer, ca. 50 m2, 
met woon-, slaap-, en badkamer. Met  
3 suites met zwembadzicht (PFP)  
en 7 suites met zeezicht (PFM).

ETEN EN DRINKEN:
5 restaurants, loungebar, zwembad-/
snackbar, beachbar
All-inclusive
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Langslapersontbijt 10.00 - 11.30 uur
• Koffie en cake/gebak in de namiddag
• Snacks van 16.00 - 17.00 uur
• Geselecteerde lokale (niet-)alcoholische 

drankjes van 10.00 - 23.00 uur
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (4-9 jaar)
• Apart kinderbad
• Babybedjes op aanvraag inclusief
L
SPORT:
•  Incl.: tafeltennis, darten, waterpolo, 

volleybal
•  Tegen betaling: biljart, paardrijden, 

golf en diverse (niet-)gemotoriseerde 
watersporten (door lokale aanbieders)

WELLNESS:
•  Tegen betaling: spa (1500 m2), hamam, 

sauna, massages
L
VERMAAK:
• Overdag een regelmatig en gevarieerd 

animatieprogramma
• In de avond livemuziek
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Diners
• Landencategorie: 4,5 sterren
•  Toeristenbelasting ter plaatse:  

17,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
L
EDV-Code
AGA245

HIGHLIGHTS HOTEL

Restaurant met zeezicht
5 waterglijbanen 
1500 m2 grote spa

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• FTI-bonus
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Royal Atlas ***** 

Het hotel Royal Atlas biedt met zijn luxueuze ambiance de ideale omstandigheden voor een ontspannen 
vakantie. In de à-la-carterestaurants kunt u 's avonds genieten van culinaire hoogstandjes en uw blik laten 
afdwalen over de zee.

Ligging: 
Centraal gelegen, gescheiden van het 
strand door de promenade. Winkels, 
restaurants en bars liggen op ca.  
5 minuten lopen en de luchthaven 
Agadir ligt op ca. 30 minuten rijden.
L
Faciliteiten: 
• 338 kamers
• Lobby met receptie
• Lift
• WiFi inclusief
• Internethoek (tegen betaling)
• Boetiek, kapper
• Goed onderhouden tuin
• Groot zwembadlandschap
• Ligbedden, parasols en handdoeken 

bij het zwembad en strand inclusief
L

HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer: 36 m2, met 

badkamer/toilet, föhn, badjas, zitzak, 
telefoon, WiFi, kluisje, tv, minibar 
(tegen betaling), airco 
(seizoensgebonden)  
en balkon (DZ). Ook als low cost kamer 
(DZT), met zijzeezicht (DZK) of voor 
alleengebruik boekbaar (EZ/EZK).

•  Executive lounge (DDM): hetzelfde 
uitgerust als tweepersoonkamer,  
met parketvloer en Nespresso-  
koffiezetapparaat. 'Millesim Club VIP' 
met Check-In en Check-Out Express, 
'Millesim VIP' met ontbijt in de 
executive lounge. Gratis toegang  
tot de fitnessruimte en het 
binnenzwembad, 30% korting  
op wellnessbehandelingen. Late  
check-out tot 16.00 uur (tegen 
betaling) en direct zeezicht.

•  Familiekamer (FZ): hetzelfde uitgerust 
als tweepersoonskamer, ruimer, ca.  
46 m2, bovendien door een schuifdeur 
gescheiden van een woonruimte met 
slaapbank.

L
ETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant, 2 à-la-carterestaurants, 
3 bars, zwembad-/snackbar
Halfpension
• Ontbijt en diner in buffetvorm
All-inclusive
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Langslapersontbijt 10.00 - 12.00 uur
• 1 keer per week diner in het 

Marokkaanse of Italiaanse à-la-
carterestaurant (reserveren verplicht)

• Lokale (niet-)alcoholische dranken van 
10.00 - 23.00 uur

L

VOOR KINDEREN:
• Miniclub (5-12 jaar)
• Apart kinderbad
• Speeltuin
L
SPORT:
• Inclusief: tafeltennis, volleybal, darten
• Tegen betaling: fitness, aerobics, groot 

binnenzwembad
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa- en wellnesscenter 

(ca. 1500 m2), sauna, bubbelbad, 
verschillende hamams, massages  
en behandelingen

L
VERMAAK:
• Overdag animatie
• 3 keer per week avondprogramma 

met livemuziek
• 's Avonds discotheek
L

HIGHLIGHTS HOTEL

Luxueus hotelcomplex 
Groot zwembad
1500 m2 spacomplex

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. HP incl. vlucht*

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Voorbeeld kamerinrichting executive lounge

GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa en Mastercard
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

ca. 28,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Drankjes tijdens het oudejaarsgaladiner 

niet inbegrepen
• Kerstgaladiner ter plaatse te boeken

EDV-Code
AGA344
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Iberostar Founty Beach **** 

In dit goed onderhouden hotel kunt u een heerlijke vakantie doorbrengen met het hele gezin en even het 
dagelijks leven vergeten op een rustige locatie. Laat de avond voorbijgaan in een van de restaurants en  
geniet van de zon, het strand en de zee.

Ligging: 
Enkel gescheiden van het fijne zandstrand 
door de promenade. Het centrum met 
uitgaans- en winkelmogelijkheden ligt 
op ca. 1 kilometer afstand. Luchthaven 
Agadir  
ligt op ca. 30 kilometer afstand.
L
Faciliteiten: 
• 470 kamers over 3 verdiepingen
• Lobby met receptie en liften
• Internethoek (inclusief)
• WiFi inclusief
• Kapper
• 2 zwembaden
• Zonneterras
• Ligbedden en parasols bij het 

zwembad en strand inclusief
• Handdoeken bij het zwembad tegen 

borg te verkrijgen

HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer: ca. 32 m2, 

badkamer met douche/toilet, föhn, 
telefoon, kluisje, WiFi, tv, minikoelkast, 
airco/verwarming, balkon of terras 
(DZ). Low cost kamers beschikbaar 
(DZT). Ook tweepersoonskamer type B 
boekbaar, met zijzeezicht en betere 
ligging (DZB), gedeeltelijk zeezicht 
(DZK) of zeezicht (DZM).

•  Familiekamer: hetzelfde uitgerust  
als tweepersoonskamer, ruimer, ca.  
34 m2, aan tuinzijde (FZG). Ook als type 
A met privetuin boekbaar (FZA).

•  Juniorsuite: hetzelfde uitgerust als 
tweepersoonskamer, ruimer,  
ca. 40 m2 (PJ). Ook als type A met 
priveterras boekbaar (PJA).

•  Suite (PI): hetzelfde uitgerust als  
een tweepersoonskamer, ca. 61 m2, 
woongedeelte, tweepersoonsbed  
en sofabed.

LETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant, 1 à-la-carterestaurant, bar
All-inclusive
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Namiddag snacks, thee/koffie en cake
• 1 keer per week diner in à-la-

carterestaurant (reserveren)
• Lokale (niet-)alcoholische drankjes van 

09.00 - 24.00 uur
L
VOOR KINDEREN:
•  Miniclub (4-7 jaar) 
• Maxiclub (8-12 jaar)
• Teensclub (13-17 jaar)
•  Apart kinderbad en speeltuin
L
SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte, danslessen, 

tafeltennis, beachvolleybal, aerobics, 
basketball, boccia

• Tegen betaling: overdekt zwembad 

(seizoensgebonden, geopend van 
12.00-14.00 uur)

L
WELLNESS:
•  Tegen betaling: spa met sauna, 

stoombad en wellnessbehandelingen
L
VERMAAK:
• Overdag animatie
• 's Avonds shows
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

17,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Drankjes tijdens het kerst- en 

oudejaarsgaladiner zijn niet 
ingebrepen

L
EDV-Code
AGA329

FAMILY

Familievriendelijk
Ideaal gelegen
24 uur per dag drankjes

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Korting lang verblijf
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*

p.p. vanaf € 580
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Bianca Beach Resort ***** 

Geniet van het prachtige uitzicht vanaf het zonneterras op de baai van Agadir, of maar een wandeling langs 
de jachthaven met zijn vele winkels, uitgaansgelegenheden, restaurants en bars. De unieke flair van het  
hotel zal uw verblijf tot een speciale ervaring maken!

Ligging: 
Direct aan de haven gelegen met  
een privézandstrand. Winkel en 
uitgaansmogelijkheden, restaurants en 
bars bevinden zich in de omgeving. De 
luchthaven is ca. 30 kilometer verwijderd. 
Betaalde shuttleservices naar de hotels 
Royal Atlas, Atlas Amadil en LABRANDA 
Les Dunes d'Or zijn op aanvraag en naar 
beschikbaarheid ter plaatse.
L
Faciliteiten: 
• 187 suites en appartementen
• Lobby
• 24-uurs receptie
• Loungegedeelte
• Kapper
• Boetiek
• Wasservice (tegen betaling)
• Infinity zwembad

• Zonneterras
• Ligbedden, parasols en handdoeken 

bij het zwembad en strand inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Suite (PI): ca. 50 m2, bad/toilet, föhn, 

telefoon, WiFi (inclusief), kluisje, tv, 
kitchenette met koelkast, koffie- en 
theefaciliteiten, airco. Gedeeltelijk 
balkon met zeezicht of met zicht op  
de haven.

• Junior appartement (A1): ca. 75 m2, 
met woonruime, slaapkamer, een 
aparte badkamer, een balkon en 
gelegen aan de zee of de haven. 

• Senior appartement: hetzelfde 
uitgerust als een Junior appartement, 
ca. 100 m2, met 2 extra slaapkamers 
(A2), evenals een appartement met  
3 slaapkamers (A3). 

ETEN EN DRINKEN:
Spaans restaurant, loungebar,  
pianobar, snackbar
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt in buffetvorm, diner  

als menu
L
SPORT:
• Inclusief: beachvolleybal, 

beachvoetbal
• Tegen betaling: golf, tennis, 

paradrijden, vissen en watersporten 
(door lokale aanbieders)

L
WELLNESS:
•  Tegen betaling: spa met overdekt 

zwembad, hamam, sauna, whirlpool, 
massages en behandelingen

GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: alle gangbare  

creditcards worden geaccepteerd
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

28,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar,  
in het hotel betalen)

• Drankjes tijdens het 
oudejaarsgaladiner niet inclusief

L
EDV-Code
AGA22F

HIGHLIGHTS HOTEL

Fascinerend uitzicht
Direct aan de haven
Unieke flair

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 392
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Voorbeeld kamerinrichting
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Sofitel Thalassa Sea & Spa ***** 

Het aan de „Baie des Palmiers” gelegen tophotel biedt ontspanning in luxe sfeer.  
Geniet in het Thalasso-therapiecentrum en sluit de dag af in de 'medicine bar' onder  
het genot van een gezonde cocktail. 

Ligging: 
Direct gelegen aan het lange,  
fijne zandstrand. Ca. 1km afstand  
van het centrum met talrijke 
winkelgelegenheden, restaurants  
en bars. Ca. 20 minuten rijden  
naar de luchthaven van Agadir.
L
Faciliteiten: 
• 173 kamers 
• Lobby met receptie
• Kapper
• Winkels 
• Goed onderhouden buitengedeelte 
• Ca. 2.000 m2 groot 

zwembadlandschap
• Zwembad
• Zonneterras
• Ligbedden en parasols aan het 

zwembad en strand inclusief

HIER VERBLIJFT U:
•  Superior kamer: ca. 25 m2, bad en 

douche/toilet, föhn, telefoon, WiFi 
(tegen betaling), huurkluisje, tv, minibar 
(tegen betaling), airco/verwarming, 
balkon of terras, zwembadzijde (DSP). 
Eenpersoonskamer = tweepersoonskamer 
bij alleengebruik (ESP).

• Deluxe kamer: hetzelfde uitgerust  
als de superior kamer, ca. 35 m2, aan 
tuinzijde gelegen (DXG). Ook boekbaar 
met zijzeezicht (DXK). 
Eenpersoonskamer = 
tweepersoonskamer bij alleengebruik 
(EXG/EXK).

• Juniorsuite (PJ): hetzelfde uitgerust 
als de superior kamer, maar met ca.  
50 m2 aanzienlijk ruimer.

• Prestige juniorsuite zeezicht (PNS): 
hetzelfde uitgerust als de superior 

kamer, ca. 75 m2, kingsize bed, balkon 
of terras, ligbedden en aan zeezijde 
gelegen. 

ETEN EN DRINKEN:
3 restaurants, meerdere bars
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt en diner in buffetvorm
Volpension
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (4-12 jaar, in de vakanties)
• Speeltuin
L
SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte,  

tennis en gym
L

WELLNESS:
• Tegen betaling: Thalasso- 

therapiecentrum, hamam,  
massage, wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcarts: alle gangbare
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

28,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Kerst- en oudejaarsgaladiner zijn  

ter plaatse optioneel boekbaar
L
EDV-Code
AGA353

WELLNESS

Groot zwembadlandschap
Thalasso-therapiecentrum
Luxe sfeer

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Korting lang verblijf

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 634
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Voorbeeld kamerinrichting
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Caribbean Village Agador & Club Tamlelt Resort *** 

Het Caribbean Village Agadora & Club Tamlelt Resort hebben voor alle leeftijden wat te bieden.  
De kinderen vermaken zich in de kinderclub en er zijn 4 zwembaden in de tuin voor zwemplezier.  
In de 6 thema restaurants kunt u genieten en de avond afsluiten.

Ligging: 
Ca. 300 meter van het strand. Winkels 
en uitgaansgelegenheden op ca. 1 km 
afstand, de luchthaven Agadir op ca.  
26 km afstand.
L
Faciliteiten: 
• 706 kamer (343 in Caribbean Village, 

363 in Club Tamlelt)
• Lobby met receptie
• WiFi inclusief
• Huurkluisje, discotheek, kapper, boetiek
• Grote tuin, zonneterras, 4 zwembaden 
• Ligbedden, parasols en handdoeken 

bij het zwembad en strand inclusief, 
badhanddoeken tegen betaling

L
HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer Caribbean 

Village Agador (AGA327): ca. 28 m2, 
douche/toilet, telefoon, huurkluisje,  
tv, balkon of terras (DZ). Aantal low 

cost kamers beschikbaar (DZT).  
Ook voor alleengebruik (EZ).

•  Tweepersoonskamer in Club Tamlelt 
(AGA331): hetzelfde uitgerust als de 
tweepersoonskamer in Caribbean 
Village Agador.

•  Driepersoonskamer (TZ) in Carribean 
Village Agador (AGA327): hetzelfde 
uitgerust als tweepersoonskamer, ca. 
33 m2.

•  Driepersoonskamer (TZ) in Club 
Tamlelt (AGA331): hetzelfde uitgerust 
als tweepersoonskamer, ca. 23-35 m2.

•  Vierpersoonskamer (VZ) in Carribean 
Village Agador (AGA327): hetzelfde 
ingericht, dezelfde grootte  
als een driepersoonskamer, met 
hoogslaper.

•  Vierpersoonskamer (VZ) in Club 
Tamlelt (AGA331): ca. 35 m2, hetzelfde 
uitgerust als driepersoonskamer,  
met hoogslaper.

ETEN EN DRINKEN:
2 hoofdrestaurants, 6 themarestaurants, 
5 bars
All-inclusive
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Snacks van 13.00 - 16.00 uur
• 1 keer per week dineren in een 

themarestaurant (vooraf reserveren)
• Nachtsnack  
• Lokale (niet-)alcoholische drankjes  

van 10.30 - 24.00 uur 
L
VOOR KINDEREN:
• Kinderclub en Teens Club (4-18 jaar)
• 3 zwembaden met pierenbadje
• Speeltuin en minidisco
• Babysitservice (tegen betaling)
• Babybedden op aanvraag 
L
SPORT:
• Inclusief: 4 tennisbanen (uitrusting 

tegen betaling en van tevoren reserveren), 

minigolf, tafeltennis, basketbal, voetbal, 
volleybal, badminton, darten

• Tegen betaling: fitnessruimte, biljart
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa met wellness en 

beautybehandelingen
L
VERMAAK:
• Overdag animatie- en entertainment
• 's Avonds liveshows
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa en Mastercard
• Landencategorie: 3 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: 16,50 MAD 

p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Drankjes tijdens het oudejaarsgaladiner 

inclusief
L
EDV-Code
AGA327

FAMILY

Veel voor kinderen
6 themarestaurants
Gevarieerde entertainment 

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Korting lang verblijf
• Bonusnachten

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*

p.p. vanaf € 445
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Voorbeeld kamerinrichting

Chemin des dunes

AGADIR
Luchthaven

Av Mohammed V

Blvd 20 Aout

Av Hassan II
Marrakech

Av
 Al

 M
ou

n

Chemin de Quod Sousse

Haven Atlantische 

Oceaan

Taghazout
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Hotel Le Tivoli **** 

Geniet van alle faciliteiten die Hotel Le Tivoli te bieden heeft. Breng wat tijd door in het wellnessgedeelte en 
vergeet de zorgen van het dagelijks leven. Profiteer van de centrale locatie en dompel uzelf onder in de sfeer 
van de havenstad. Ook bij het hotel zelf zult u zich niet vervelen met de verschillende sportieve activiteiten.

Ligging: 
Het hotel is centraal gelegen op  
slechts 10 minuten lopen van het 
kilometerslange zandstrand Plage 
d'Agadir. De luchthaven van Agadir  
ligt op ca. 26 kilometer afstand en  
het centrum ca. 1,5 kilometer. 
Restaurants, bars en diverse winkel- en 
uitgaansgelegenheden bevinden zich  
op 50 meter lopen van het complex.
L
Faciliteiten: 
• 280 kamers
• Lobby met 24-uurs receptie
• Zithoek
• 4 liften
• WiFi (inclusief)
• Wisselkantoor
• Kapper
• Kleine winkeltjes
• Goed onderhouden buitenruimte

• Zwembaden met zonneterras
• Ligbedden, parasols en handdoeken 

bij het zwembad inclusief
• Parkeerplaats
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer (DZ): bad/toilet, 

föhn, tv, telefoon, WiFi, huurkluisje, 
minibar (tegen betaling), airco,  
1 kingzise bed, balkon of terras.

• Juniorsuite (PJ): hetzelfde uitgerust 
als een tweepersoonskamer, maar 
ruimer en met balkon. Minimale 
bezetting: 2 volwassenen, maximale 
bezetting: 2 volwassenen + 2 kinderen, 
3 volwassenen + 1 kind, 4 volwassenen.

L
ETEN EN DRINKEN:
2 restaurants, 2 bars
All-inclusive
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm

• Koffie/thee 10.00 - 23.00 uur 
• Geselecteerde lokale (niet-)

alcoholische dranken van  
10.00 - 23.00 uur

L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (5-12 jaar)
• Apart kinderbad 
• Babybedjes (op aanvraag)
L
SPORT:
•  Inclusief: fitnessruimte, waterpolo, 

aquagym, basketbal, tafeltennis, 
volleybal, boccia, minivoetbal en 
darten

•  Tegen betaling: 2 tennisbanen
L
WELLNESS:
•  Tegen betaling: whirlpool, hamam, 

sauna, massages, wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

VERMAAK:
• 's Avonds: regelmatig entertainment

GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Landencategorie: 4 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

28,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, 
betalen in het hotel), onder 
voorbehoud van wijzigingen

• Drankjes bij het oudejaarsgaladiner 
zijn niet inclusief

• Kerstgaladiner ter plaatse boekbaar 
(optioneel)

L
EDV-Code
AGA326

HIGHLIGHTS HOTEL

Familivriendelijk hotel
In een levendige omgeving
Kinderbad en miniclub

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*

p.p. vanaf € 472
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Voorbeeld kamerinrichting

Chemin des dunes

AGADIR
Luchthaven

Av Mohammed V

Blvd 20 Aout

Av Hassan II
Marrakech
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LTI Agadir Beach Club **** 

Geniet van uw vakantie in LTI Agadir Beach Club. Het hotel is met haar all-inclusive aanbod, groot  
verwarmd zwembad en een miniclub ideaal voor gezinnen. Daarnaast is het hotel centraal gelegen  
in Agadir, direct aan het zandstrand.

Ligging: 
Direct gelegen aan het fijne  
zandstrand van het hotel. Winkel- en 
uitgaansgelegenheden liggen op ca.  
1 km afstand en de luchthaven is op  
30 km afstand gelegen. 
L
Faciliteiten: 
• 450 kamers
• Receptie, Lift
• Internethoek (tegen betaling)
• WiFi in gemeenschappelijke ruimtes 

(inclusief)
• Discotheek (in binnengedeelte)
• Winkel, geldautomaat 
• Tuin
• Zwembad 
• Zonneterras
• Ligbedden, kussens en parasols (aan 

het zwembad en strand inclusief) 
• Handdoeken (borg)
L

HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer: ca. 26 m2, bad, 

apart toilet, föhn, telefoon, huurkluisje, 
tv, minibar (tegen betaling), airco/
verwarming, balkon of terras (DZ).  
Ook met zijzeezicht boekbaar (DZM).  
Eenpersoonskamer = tweepersoonskamer 
bij alleengebruik (EZ, EZM).

• Superior familiekamer: hetzelfde 
uitgerust als de tweepersoonskamer, 
ca. 47 m2, afzonderlijke woon-/
slaapkamer met sofabed en 
verbindingsdeur en balkon (FS).  
Ook boekbaar met zijzeezicht (FSM).

• Juniorsuite: ca. 35 m2, balkon of  
terras aan zwembadzijde (PJP).  
Ook met zeezicht boekbaar (PJM).

• Suite (PI): hetzelfde uitgerust  
als de tweepersoonskamer,  
maar ruimer, ca. 55 m2 en met  
apart toilet.

ETEN EN DRINKEN:
Meerdere restaurants en bars
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt, lunch of diner in buffetvorm
All-inclusive
• Ontbijt, lunch of diner in buffetvorm 
• Langslapersontbijt 10.00 - 11.00 uur
• Koffie en cake/gebak 16.00 - 17.00 uur
• Lokale (niet-)alcoholische drankjes van 

10.00 - 23.30 uur
L
VOOR KINDEREN:
• LTI Kids-Club (4 - 12 jaar, 6 dagen per 

week geopend op aangegeven tijden) 
• Geintegreerd kinderbad
• Speeltuin
L
SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte, tafeltennis, 

beachvolleybal, aerobics en aquagym
• Tegen betaling: 3 tennisbanen

WELLNESS:
• Tegen betaling: hamam, sauna, massage, 

wellness- en schoonheidsbehandelingen
L
VERMAAK:
• Overdag animatie
• 's Avonds live muziek
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: VISA, Mastercard
• Landencategorie: 4 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

17,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Drankjes zijn bij het kerst- en 

oudejaarsgaladiner exclusief
L
EDV-Code
AGA351

HIGHLIGHTS HOTEL

Rustige en centrale locatie 
Aan het strand gelegen
Stijlvol ontworpen 

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Korting lang verblijf
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 454
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Voorbeeld kamerinrichting

Chemin des dunes
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Tikida Golf Palace ***** 

In Tikida Golf Palace kunt u ontsnappen aan het dagelijks leven en uw gedachten laten afdwalen. Geniet 
van de rust op het natuurlijke terrein omringd door eucalyptusbomen of ga golfen in het nabijgelegen Golf 
Du Soleil. De eigen spa nodigt uit om te ontspannen en tot rust te komen met veel voorzieningen.

Ligging: 
Het hotel is rustig gelegen midden in de 
natuur, met uitzicht op het natuurpark 
Souss Massa Draa en naast de 
golfbanen van Golf du Soleil. Het strand 
van Agadir, waar u een ontspannen dag 
kunt doorbrengen, ligt op ongeveer  
6 kilometer afstand. De internationale 
luchthaven ligt op ca. 25 kilometer 
afstand. Shuttleservice tegen betaling 
bij te boeken.
L
Faciliteiten: 
• 54 suites
• Receptie
• Lift
• WiFi inclusief
• Geldautomat
• Goed onderhouden tuin
• Zwembad
• Ligbedden en kussens  

bij het strand inclusief

HIER VERBLIJFT U:
• Juniorsuite (PO): traditioneel 

ingericht, ca. 60 m2, met bad of 
douche, apart toilet, bureau, telefoon, 
WiFi, kluisje, tv, dvd-speler, minibar 
(op aanvraag, tegen betaling), airco  
en balkon of terras met uitzicht op  
het terrein (PJ). Ook boekbaar voor 
alleengebruik. Minimale bezetting:  
1 volwassene, maximale bezetting:  
2 volwassenen.

• Prestigesuite (PO): hetzelfde uitgerust 
als juniorsuite, ruimer (ca. 120 m2), 
extra aparte slaapkamer en 
woonruimte. Minimale bezetting:  
2 volwassenen, maximale bezetting:  
2 volwassenen + 1 kind of 3 
volwassenen.

• Royalsuite (PR): hetzelfde uitgerust  
als juniorsuite, ruimer (ca. 180 m2),  
2 aparte slaapkamers, een woonruimte. 
Minimale bezetting: 2 volwassenen, 

maximale bezetting: 3 volwassenen  
+ 1 kind of 4 volwassenen.

L
ETEN EN DRINKEN:
Toprestaurant ''La Table du Golf”, 
zwembadbar
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt in buffetvorm
• Diner als 3-gangendiner
L
SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte 
• Tegen betaling: golfbaan  

''Golf du Soleil” bij het hotel
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa ''Tikida Spa”  

met sauna, hamam, stoombad, 
verschillende massages, wellness- en 
schoonheidsbehandelingen.

GOED OM TE WETEN:
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

39,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Drankjes tijdens het kerst- en 

oudejaarsgaladiner niet inbegrepen
L
EDV-Code
AGA380

HIGHLIGHTS HOTEL

Midden in een natuurpark
Golf Du Soleil
Luxe suites

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Vroegboekvoordeel
• Bonusnachten
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 678
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Voorbeeld kamerinrichting
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Voorbeeld kamerinrichting

Residence Igoudar *** 

Door de gunstige ligging vlak bij het centrum én het strand is dit het ideale complex om  
van alles van Agadir te ervaren. De appartementen zijn eenvoudig, maar zeer schoon en fijn.  
De perfecte uitvalsbasis om Agadir te verkennen!

Ligging: 
Het hotel ligt op slechts 200 meter 
afstand van restaurants en winkels, een 
bushalte is te vinden op 300 meter 
afstand en winkels op 700 meter. Het 
strand 'Plage d'Agadir' bereik je al na 
600 meter lopen. De luchthaven van 
Agadir ligt op ca. 20 kilometer afstand.
L
Faciliteiten: 
• 129 kamers
• Gezinsvriendelijk 
• 24-uurs receptie
• Kleine supermarkt
• Was- en strijkservice (tegen betaling)
• Tuin
• 1 zwembad
• Ligbedden inclusief (naar 

beschikbaarheid)
• Parkeerplaats op het hotelterrein 

inbegrepen (naar beschikbaarheid)
L

HIER VERBLIJFT U:
•  Appartement (AP): ca. 25 m2,  

1 slaapkamer, 1 woonkamer, 
kitchenette, bad of douche/toilet, 
eetkamer, koelkast, kluisje (tegen 
betaling). Minimale bezetting:  
1 volwassene, maximale bezetting:  
1 volwassene + 1 kind of 2 volwassenen.

•  Appartement type A (APA): ca. 25 m2,  
1 slaapkamer, 1 woonkamer, 
kitchenette, bad of douche/toilet, 
eetkamer, koelkast, kluisje (tegen 
betaling). Minimale bezetting:  
2 volwassenen, maximale bezetting:  
2 volwassene + 1 kind of 3 volwassenen.

•  Appartement type B (APB): ca. 35 m2,  
2 slaapkamers, 1 woonkamer, 
kitchenette, bad of douche/toilet, 
eetkamer, koelkast, kluisje (tegen 
betaling). Minimale bezetting:  
4 volwassenen, maximale bezetting:  

4 volwassene + 2 kind of  5 volwassenen  
+ 1 kind of 6 volwassenen.

L
ETEN EN DRINKEN:
Logies
•  Kerstgaladiner, verplicht  

(tegen betaling)
•  Oudejaarsgaladiner, verplicht  

(tegen betaling)
L
SPORT:
•  Tegen betaling: fietsverhuur  

(lokale aanbieder)
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Kinderen van 6 jaar en jonger 

evernachten gratis op een kamer  
met betalende volwassenen

• Toeristenbelasting volwassenen:  
ca. 11,00 MAD p.p.p.n.

L

EDV-Code
AGA547

HIGHLIGHTS HOTEL

Familievriendelijk
Ideaal gelegen

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Korting lang verblijf

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LG incl. vlucht*

p.p. vanaf € 318
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Voorbeeld kamerinrichting

Al Moggar Garden Beach ****Y  

Een charmante omgeving wacht op u in Hotel Al Moggar Garden Beach. Verschillende sporten  
onder begeleiding van ervaren trainers zorgen ervoor dat u fit blijft. De fraai aangelegde tuin  
met 2 zwembaden laten niets te wensen over voor de waterratten.

Ligging: 
Rustig gelegen naast het strand, enkel 
gescheiden door de boulevard, aan de 
rand van de stad. Het strand loopt vlak 
af en is een lang zandstrand. Het is 
ongever 25 kilometer naar de 
luchthaven van Agadir, 800 meter naar 
het centrum, 10 kilometer naar de 
golfbaan en 1 kilometer naar de haven.
L
Faciliteiten: 
• 390 kamers
• Lobby met receptie
• WiFi in openbare ruimtes inbegrepen
• Terras, zonneterras
• 2 zwembaden
• Meerdere bars
• Geldautomaat
• Kapper
• Ligbedden en parasols aan het zwembad 

inclusief (naar beschikbaarheid)

HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer (DZ): ruime 

kamer, gastrvrij, met bad of douche/
toilet, tv, telefoon, kluisje (tegen 
betaling), airco (seizoensgebonden), 
balkon of terras. Ook boekbaar met 
uitzicht op zee (DZM).

•  Eenpersoonskamer (EZ): ruime kamer, 
gastvrij, met bad of douche/toilet, tv, 
telefoon, kluisje (tegen betaling), airco 
(seizoensgebonden), balkon of terras.

L
ETEN EN DRINKEN:
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt en diner in buffetvorm
Volpension
Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
All-inclusive: 
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm

• Geselecteerde lokale (niet-)
alcoholische drankjes van  
11:00 - 23:00 uur

L
VOOR KINDEREN:
• Apart kinderbad
• Miniclub (inbegrepen,  

van 4-12 jaar, vóór de middag,  
en na de middag)

L
SPORT:
• Inclusief: aerobics, fitness, 

watergymnastiek, boccia,  
minigolf, tennis, tafeltennis

• Tegen betaling: golf  
(lokale aanbieder)

L
WELLNESS:
• Wellnesscentrum
• Tegen betaling: massages, wellness- 

en schoonheidsbehandelingen
L

VERMAAK:
• Overdag en 's avonds wisselende 

animatie
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Toeristenbelasting volwassenen:  

ca. 16,50 MAD p.p.p.n.
• Drankjes tijdens het 

oudejaarsgaladiner zijn niet 
inbegrepen

L
EDV-Code
AGA324

HIGHLIGHTS HOTEL

Ruim complex
Mooi aangelegde tuin
2 grote zwembaden

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 395
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Sofitel Agadir Royal Bay Resort ***** 

Dit luxe hotel met hoogwaardige service is een oase van rust en ligt direct aan het mooie zandstrand.  
De à-la-carterestaurants bieden een ruime keuze aan gerechten. Hier wordt genieten gegarandeerd. 

Ligging: 
Slechts door de boulevard van het 
zandstrand gescheiden. Op ca. 1 kilometer 
gelegen van het centrum, ca. 3 kilometer 
van de haven en ca. 25 kilometer van de 
luchthaven van Agadir.
L
Faciliteiten: 
• 273 kamers
• Lobby met receptie 
• 2 liften
• Internethoek (inclusief)
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Discotheek (in binnengedeelte) 
• Winkels
• Buitengedeelte met zwembad
• Zonneterras
• Ligbedden, parasols, kussens en 

handdoeken aan het zwembad en 
strand inclusief

L

HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer : bad/toilet, 

föhn, telefoon, kluisje, tv, minibar 
(tegen betaling), airco 
(seizoensafhankelijk), aan tuinzijde 
gelegen (DZG). Eenpersoonskamer = 
tweepersoonskamer bij alleengebruik 
(EZG).

• Superior kamer: hetzelfde uitgerust 
als een tweepersoonskamer, aan 
tuin-/zwembadzijde gelegen (DSG/
DSP). Eenpersoonskamer = 
tweepersoonskamer bij alleengebruik 
(ESG/ESP).

• Deluxe kamer: hetzelfde uitgerust als 
een superior kamer tuinzijde, maar 
met zeezicht (DXM). Ook boekbaar 
met balkon/terras met zwembadzijde 
(DXO) of alleengebruik (EXM/EXO).

• Suite (PI): hetzelfde uitgerust als een 
tweepersoonskamer, maar duidelijk 
ruimer. Beschikt daarnaast over een 

woonruimte en aan zwembadzijde 
gelegen.

ETEN EN DRINKEN:
Een hoofdrestaurant, 3 à-la-
carterestaurants, 6 bars, zwembadbar
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt en diner in buffetvorm
All-inclusive
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Langslapersontbijt 10.30 - 12.30 uur
• Middagsnack
• Lokale (niet-)alkoholische drankjes van 

10.00 - 23.00 uur
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (4-12 jaar)
• Speeltuin
L

SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte, tennisbanen, 

tafeltennis en gym
• Tegen betaling: biljart
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa en wellness, 

hamam, sauna, massage, wellness- en 
schoonheidsbehandelingen 

L
VERMAAK:
• 's Avonds livemuziek 
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcarts: alle gangbare
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

MAD 28,60 p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
L
EDV-Code
AGA341

HIGHLIGHTS HOTEL

Hotel aan zandstrand
3 à-la-carterestaurants
Groot wellnesscenter

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Korting lang verblijf
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 549
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Voorbleed kamerinrichting
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Hotel Timoulay & Spa  

Een heerlijk comfortabel hotel met fijne kamers. Het hotel ligt nabij het centrum en op loopafstand van het 
strand. U bepaalt zelf hoe u uw dag vult!

Ligging: 
Nabij het centrum gelegen: ca.  
10 minuten rijden. Het fijne zandstrand 
ligt op ca. 500 meter afstand en de 
luchthaven van Agadir op ca.  
30 minuten rijden.
L
Faciliteiten: 
• 58 kamers
• Comfortabel complex
• Receptie
• WiFi inclusief
• Roomservice (tegen betaling)
• Tuin en zonneterras
• 1 zwembad 
• Ligbedden en parasols bij het 

zwembad inclusief (naar 
beschikbaarheid)

L

HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer superior 

zwembadzijde (DSP): ca. 40 m2, 
badkamer/toilet, föhn, tv, telefoon, 
WiFi, kluisje, minibar (tegen betaling), 
airco (seizoensgebonden),  
1 tweepersoonsbed en 1 slaapbank, 
balkon of terras. Ook voor 
alleengebruik (D3P).

•  Suite zwembadzijde (PIP): hetzelfde 
uitgerust als een tweepersoonskamer 
superior, maar ruimer, ca. 50 m2, een 
slaapkamer, woonkamer met 
slaapgelegenheid, badkamer/toilet, 
föhn, tv, telefoon, WiFi, kluisje, minibar 
(tegen betaling), airco 
(seizoensgebonden), 2 slaapbanken, 
terras. Minimale bezetting:  
2 volwassenen, maximale bezetting:  
2 volwassenen + 2 kinderen.

ETEN EN DRINKEN:
Restaurant 'Ayour', 1 pianobar, 1 café
Halfpension
• Ontbijt en diner in buffetvorm
Volpension
• Ontbijt en diner in buffetvorm
• Lunch als menu
L
VOOR KINDEREN:
• Apart kinderbad
L
SPORT:
• Inbegrepen: fitnessruimte
L
WELLNESS:
• Wellnesscenter
• 2 behandelruimtes
• Tegen betaling: hamam, sauna, 

massages, wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

L

GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
•  Toeristenbelasting ter plaatse: ca.  

17,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, 
betalen in het hotel)

L
EDV-Code
AGA981

HIGHLIGHTS HOTEL FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 468
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Voorbeeld kamerinrichting

Heerlijk wellnesscenter
Nabij het strand
Comfortabel hotel
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Hyatt Place Taghazout ***** 

Het hotel biedt een geweldige combinatie van sport en ontspanning. Na een training in het 24-uurs 
fitnesscentrum kunt u genieten van de lokale gerechten of ontspannen in de spa. De 18-holes golfbaan in de 
directe omgeving van het hotel biedt een adembenemend uitzicht op de Atlantische Oceaan.

Ligging: 
In Taghazout aan een zandstrand boven 
op een klif. Een gratis shuttleservice 
brengt u naar het 4 kilometer lange 
strand. Het centrum van Agadir ligt  
op ca. 17 kilometer afstand en de 
luchthaven van Agadir ligt op ca.  
40 minuten rijden.
L
Faciliteiten: 
• 152 kamers
• Receptie
• WiFi inclusief
• Tv-ruimte
• Roomservice (inclusief)
• Goed onderhouden terrein met eigen 

moestuin
• 2 zwembaden (1 verwarmd, 1 adults 

only)
• Zonneterras 
• Ligbedden, parasols en handdoeken 

bij het zwembad inclusief

HIER VERBLIJFT U:
• Superior kamer: ca. 35 m2, met 

kingsize bed, bad of douche/toilet, 
föhn, telefoon, kluisje, tv, wekkerradio, 
iPod-dockingstation, minikoelkast, 
minibar (tegen betaling), airco 
(individueel regelbaar, 
seizoensgebonden), strijkijzer,  
koffie- en theefaciliteiten, klein 
bureau, balkon en uitzicht op bergen 
(DSV). Ook boekbaar voor 
alleengebruik (D3V).

• Deluxe kamer: hetzelfde uitgerust en 
dezelfde afmetingen als een superior 
kamer, maar dan met zeezicht (DXM). 
Ook boekbaar voor alleengebruik 
(DAM).

• Premium kamer: hetzelfde uitgerust 
als een superior kamer, ruimer, ca.  
50 m2, zeezicht (DPM). Ook voor 
alleengebruik (DWM).

ETEN EN DRINKEN:
1 restaurant, 2 bars
Ontbijt 
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt in buffetvorm, diner als buffet 

of menu
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (5-11 jaar)
• Apart kinderbad 
L
SPORT:
• Inclusief: fitnesscenter 
• Tegen betaling: overdekt zwembad, 

18-holes golfbaan Taghazout nabij het 
hotel

L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa met sauna, 

hamam, bubbelbad en  
6 behandelruimtes

VERMAAK:
• Regelmatig animatieprogramma
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa en Mastercard
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

34,10 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Drankjes tijdens het kerst- en 

ouderjaarsgaladiner niet inbegrepen
L
EDV-Code
AGA376

HIGHLIGHTS HOTEL

Panoramisch uitzicht
Spa, 24-uurs fitness
18-holes golfbaan nabij

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Korting lang verblijf
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 540
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Voorbeeld kamerinrichting

duurzaam
gecertificeerd

Chemin des dunes

AGADIR
Luchthaven

Av Mohammed V

Blvd 20 Aout

Av Hassan II
Marrakech

Av
 Al

 M
ou

n

Chemin de Quod Sousse

Haven Atlantische 

Oceaan

Taghazout



Chemin des dunes

AGADIR
Luchthaven

Av Mohammed V

Blvd 20 Aout

Av Hassan II
Marrakech

Av
 Al

 M
ou

n

Chemin de Quod Sousse

Haven Atlantische 

Oceaan

Taghazout

59

Ag
ad

ir
M

a
ro

kk
o

Paradis Plage Resort ***** 

Het nummer 1 surf- en yogaresort van Marokko is een waar paradijs voor yogaliefhebbers en surfers. De 
droomachtige locatie aan het strand en de unieke charme laten uw zorgen vergeten, waardoor u zich  
compleet kunt afzonderen om nieuwe energie op te doen voor de volgende dag. 

Ligging: 
Gelegen aan het strand. Ca. 25 minuten 
rijden naar het centrum van Agadir  
(2 keer per dag shuttleservice inclusief, 
reservering 1 dag van tevoren). Luchthaven 
Agadir op ca. 50 minuten rijden.
L
Faciliteiten: 
• 103 kamers
• Lobby met receptie
• Lift
• WiFi inclusief
• Goed onderhouden tuin, zonneterras
• Zwembad
• Bubbelbad
• Ligbedden, parasols en badhanddoeken 

bij het zwembad en strand inclusief
• Outdoor bioscoop
L
HIER VERBLIJFT U:
• Juniorsuite: ca. 62 m2, keuken, douche/

toilet, föhn, telefoon, WiFi, kluisje, tv, 
minibar (tegen betaling), airco, balkon 

of terras met zeezicht (PJM). Ook voor 
alleengebruik (PAM).

• Suite: hetzelfde uitgerust als juniorsuite, 
ruimer, ca. 72 m2, met woon-/
slaapruimte, 1 aparte slaapkamer, met 
zeezicht (PIM). Ook voor alleengebruik 
(PBM).

• Suite prestige (PN): hetzelfde uitgerust 
als een suite, groter, ca. 90 m2, met 
woonruimte, 2 aparte slaapkamers,  
2 badkamers, terras met zeezicht.

L
ETEN EN DRINKEN:
1 buffetrestaurant, 3 à-la-carterstaurants 
met biologische keuken, 2 bars  
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt in buffetvorm
• Diner als menu of in buffetvorm
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (4-11 jaar) 

• Kinderbad
• Speeltuin en speelkamer
L
SPORT:
•  Tegen betaling: fitness- en yogalessen, 

crossfit, surfen en standup-paddling, 
golfbaan in de omgeving

L
WELLNESS:
• Tegen betaling: hamam, 

behandelingen, massageruimte 
buiten

L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

11,00 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Drankjes bij het ouderjaarsgaladiner 

niet inclusief
L
EDV-Code AGA431

SPORTIEF

Ca. 3 ha grote oase
Spacenter, yogacenter
Surf House

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Korting lang verblijf
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 632
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Wellnesspakket
Yoga-, surf- en spapakket
1 dag compleet pakket
• 1 surfles (ca. 90 min.), 1 yogales  

(ca. 75 min.)
• 1 keer sensorische hamam
• 1 relaxmassage (ca. 25 min.)

EDV-Code: AGA433 per persoon € 85

Surfschoolpakket voor beginners
2 dagen met 1 uur surfen
• Surfboard/uitrusting beschikbaar 

(ca. 90 min.)

EDV-Code: AGA813 per persoon € 65
 

Voorbeeld kamerinrichting juniorsuite

duurzaam
gecertificeerd
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Droomstad
                 met magie

MARR AKECH

Marrakech is een stad die iedereen 
betovert met zijn speciale flair. Een 
winkelparadijs waar u alles kunt 
vinden: van mooie designerboetieks 
tot een ambachtelijke markt. De 
flexibele verkoopprijzen en het 
handelen op de markt vergen wel wat 
vaardigheid. Voor de liefhebbers zijn er 
veel toprestaurants en bij de exotische 
kraampjes staan versbereide lekkernijen 
klaar. Het kleurrijke nachtleven vindt 
niet alleen plaats na zonsondergang 
op het plein in de medina, maar ook in 
talloze cafés, clubs en lounges. U kunt 
tot zonsopgang dansen bij festivals en 
in de vele discotheken!

EURCHF



Oosterse markten in de medina, cultuur en geschiedenis, winkelen en verwennerij: 
Marrakech is een stad die het bezoeken waard is. 

ONTDEKKEN, GENIETEN 
EN SHOPPEN

MARRAKECH

MARRAKECH De medina, de oude stad 
van Marrakech, is met het plein Djemaa el Fna 
een echt hoogepunt. Overdag is er een markt, 
in de avond een kleurrijk schouwspel met 
vuurspuwers, slangenbezweerders en acrobaten. 
Voor winkelliefhebbers biedt Marrakech 
naast klassieke boetieks, winkelcentra en 
designershops, ook verschillende oosterse 
handwerken. Streetfoodliefhebbers krijgen 
waar voor hun geld wanneer de Djemaa el Fna 
in de avond haar deuren opent met regionale 
specialiteiten, om het diverse publiek van 
over de hele wereld tevreden te stellen. Of 
het nu gaat om vegetarische Berbertajine, 

mals lamsvlees of slakken: probeer het! Net 
zo veelzijdig en kleurrijk als de keuken, is het 
nachtleven van Marrakech. Nachtbrakers 
krijgen waar voor hun geld in de vele clubs, 
lounges en cafés. 

EUR CHF



ONTDEKKEN, GENIETEN 
EN SHOPPEN
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MUST-DO’S & INSIDER TIPS
1  DAR NEJJARINE Geniet van traditionele gerechten, 

oosterse livemuziek en vooral van de dansvoorstellingen van 
buikdanseressen in dit heerlijke restaurant. 

2  FOTOGRAFIEMUSEUM Een bijzondere tip, niet alleen 
voor fotofans, is het Maison de la Photographie met meer dan 
4000 historische foto’s en negatieven.

3  STADSMUUR De 12 kilometer lange stadsmuur werd in 12 
jaar gebouwd en is één van de meest indrukwekkende muren 
in Marokko. Bezoek ook de met mozaïek beklede Bab Agnaou-
poort. 

4  LE JARDIN SECRET Een rustig juweeltje midden in de 
drukte van de medina. Oorspronkelijk een ruime privétuin, 
waarna de poorten uitvoerig gerestaureerd werden voor het 
grote publiek.
   

   FTI INSIDER-TIP: RIT MET DE PAARDENKOETS 
»Een hele speciale manier om deze indrukwekkende 
stad te ontdekken is met de paardenkoets. Stap in de 
koets en laat je tijdens alle drukte door de stad rijden.« 
Anne Raamsteeboers, Marokko-expert 
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Voorbeeld kamerinrichting

LABRANDA Targa Club Aqua Parc **** 

Maak kennis met het levendige Marrakech met zijn souks. De gratis shuttleservice brengt  
u snel naar het centrum van de stad, waar u eenvoudig alle bezienswaardigheden kunt bereiken.  
Daarna ontspant u in de oriëntaalse spa of geniet u van het aquapark.

Ligging: 
Rustig gelegen aan de rand van de  
stad met een uniek uitzicht op het 
Atlasgebergte. De medina  
met souks, bezienswaardigheden, 
restaurants en uitgaansgelegenheden 
ligt op ca. 9 kilometer afstand. Er is een 
gratis shuttleservice naar het centrum. 
De luchthaven ligt op ca. 14 kilometer 
afstand.
L
Faciliteiten: 
• 239 kamers
• Lobby, receptie, liften
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Groot buitencomplex (ca. 50.000 m2) 

met palmentuin
• Aquapark met glijbanen
• 4 zwembaden
• Groot zonneterras met ligbedden, 

kussens en parasols inclusief
• Handdoeken tegen borg verkrijgbaar 

HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer: smaakvol en 

modern, ca. 24 m2, douche/toilet, 
föhn, telefoon, kluisje, tv, minibar 
(inclusief) en airco/verwarming 
(seizoensgebonden) (DZG). Low cost 
kamer met dezelfde apparatuur in 
kleine aantallen (DZT), aan 
zwembadzijde (DZP) of voor 
alleengebruik (D1G/D1P).

• Studio (ST): uitgerust als 
tweepersoonskamer, ruimer ca. 61 m2, 
met kitchenette, woonruime met 2 
sofabedden en een tweepersoonsbed. 
Minimale bezetting: 2 volwassenen  
+ 1 kind, maximale bezetting:  
3 volwassenen + 1 kind.

• Suite (PI): uitgerust als studio, ruimer, 
met aparte slaapkamer en lounge. 
Minimale bezetting:  
2 volwassenen, maximale bezetting:  
3 volwassenen + 1 kind.

ETEN EN DRINKEN:
1 buffetrestaurant, 1 à-la-carterestaurant 
(tegen betaling, reserveren verplicht), 
loungebar, sportbar, Moors café, 
zwembad-/snackbar.
All-inclusive
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Langslapersontbijt van 10.00 - 11.00 uur
• Overdag snacks van 15.00 - 17.00 uur
• Koffie, cake en gebak in de middag
• Lokale (niet-)alcoholische drankjes van 

10.00 - 23.00 uur
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (4-10 jaar), op bepaalde uren
• Geïntegreerd kinderbad  
• Speeltuin
• Kinderrestaurant
L

SPORT:
• Inclusief: basketbal, beachvolleybal
• Tegen betaling: 2 tennisbanen, 

fitnessruimte, tafeltennis,  
darten en biljart

L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa met sauna, 

hamam, whirlpool, massage en 
behandelingen

L
VERMAAK:
• Uitgebreid animatieprogramma  

met shows
• Thema-avonden
• Livemuziek
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa en Mastercard
• Landencategorie: 4 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

16,50 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)

HIGHLIGHTS HOTEL

 50.000 m2 buitencomplex
 Aquapark met glijbanen
 Oriëntaalse spa

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*

p.p. vanaf € 511
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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• Glijbanen in het aquapark voor kinderen 
onder 12 jaar alleen onder begeleiding 
van een volwassene

• Drankjes tijdens het kerst- en 
oudejaarsgaladiner niet inbegrepen

EDV-Code
RAK470
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Hotel Aqua Fun ***** 

Waterpret wacht op u in het grootste aquapark van Marokko. Adembenemend uitzicht op het  
Atlasgebergte inbegrepen! De vele bezienswaardigheden van de stad zorgen voor een cultureel hoogtepunt. 
Plezier en ontspanning voor het hele gezin!

Ligging: 
Idyllisch gelegen met uitzicht op het 
Atlasgebergte. Het centrum met 
Djemaa El Fna markt en souks, is zo'n  
15 minuten rijden van het hotel. Een 
shuttleservice is tweemaal per dag 
inbegrepen. De luchthaven Marrakech-
Menara bevindt zich op ongeveer 18 km 
afstand.
L
Faciliteiten: 
• 251 kamers
• Lobby met receptie, lift
• WiFi inclusief
• Was- en strijkservice 
• Winkels, businesscenter 
• Pinautomaat 
• Aquapark met 16 zwembaden
• Ligbedden, parasols en handdoeken 

bij het zwembad inclusief
L

HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer: comfortabel 

ingericht, ca. 30 m2, met bad of 
douche/toilet, föhn, zitgedeelte, 
telefoon, WiFi (inclusief), kluisje, tv, 
minibar (één fles water per persoon/
per dag inbegrepen), airco, ook 
boekbaar met balkon of terras aan  
de tuinzijde (DZG). Met dezelfde 
faciliteiten ook een aantal low cost 
kamers beschikbaar (DZT). Ook 
zwembadzijde boekbaar (DZP).

• Familiekamer: hetzelfde uitgerust  
als een tweepersoonskamer, ruimer 
(ca. 35 m2), 2 slaapkamers met een 
verbindingsdeur, één met een 
tweepersoonsbed, 2 tv's, minikoelkast 
(FZ). Ook aan zwembadzijde boekbaar 
(FZP). Minimale bezetting: 2 
volwassenen + 2 kinderen. Maximale 
bezetting: 3 volwassenen + 1 kind.

L

ETEN EN DRINKEN:
3 restaurants met Marokkaanse tajine, 
Aziatische en Mediterraasen keuken, 4 bars, 
waaronder een pianobar, pool-/snackbar
All-inclusive
•  Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm 

met showcoocking
• Langslapersontbijt 10.00 - 11.00 uur
• Snacks van 15.00 - 17.00 uur
•  Lokale (niet-)alcoholische drankjes 

10.00 - 24.00 uur
L
VOOR KINDEREN:
• Aquapark met glijbanen,  

golfslagbad en 7 kinderbaden
• Miniclub (4-12 jaar) 
• Speeltuin
• Kinderbuffet
• Babybedjes
L
SPORT:
•  Inclusief: overdekt zwembad, 

tennisbaan (uitrusting tegen betaling), 
fitnessruimte, minigolf, biljart

L
WELLNESS:
•  Tegen betaling: spa met sauna, 

hamam, diverse massages en  
beauty- en wellnessbehandelingen

L
VERMAAK:
• Overdag en 's avonds afwisselende 

animatie
• 's Avonds discotheek
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa en Mastercard
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

27,50 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Drankjes tijdens het kerst- en 

ouderjaarsgaladiner niet inbegrepen

EDV-Code
RAK779

 Aquapark
 58 glijbanen 
 16 zwembaden

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*

p.p. vanaf € 506
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Voorbeeld kamerinrichting

LABRANDA Rose Aqua Parc **** 

Laat je betoveren door het authentieke interieur. Dit hotel met perfecte prijs-kwaliteitverhouding en centrale 
ligging is een ideaal startpunt voor verkenningstochten door de stad, uitgebreide wandelingen en excursies 
in de omgeving.

Ligging: 
Gelegen in het centrum van Marrakech, 
in de wijk Hivernage. In de directe 
omgeving zijn diverse restaurants en 
talrijke winkels. De medina en het 
beroemde Djemaa el Fna-plein, liggen 
op 3,5 kilometer afstand en de 
plaatselijke golfbaan ligt op 3 kilometer 
afstand. De luchthaven ligt op ongeveer 
5 kilometer afstand.
L
Faciliteiten: 
• 302 kamers en suites
• Lobby met 24-uurs receptie
• Huurkluisjes,Liften
• WiFi in de lobby inclusief
• Zitgedeelte in de lobby
• Discotheek, kapper, geldautomaat
• Buitengedeelte met goed 

onderhouden tuin
• Zwembad met zonneterras
• Ligbedden, parasols inclusief

• Handdoeken tegen borg
• Nieuw aquapark met 3 zwembaden 

en 5 glijbanen
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer: ca. 25 m2, bad/

toilet, föhn, telefoon, huurkluisje, 
flatscreen tv, airco/verwarming, 
balkon naar beschikbaarheid, tuin- of 
zwembadzicht (DZ). Eenpersoonskamer = 
tweepersoonskamer bij alleengebruik 
(D1). Aantal low cost kamers beschikbaar 
(DZT).

• Familiekamer (FZ): hetzelfde uitgerust 
als een tweepersoonskamer, ca. 42 m2. 
Maximale bezetting: 3 volwassenen + 
1 kind.

• Deluxe suite (PX): ca. 52 m2, bad/
toilet, föhn, telefoon, huurkluisje, 
flatscreen tv, minibar (tegen betaling), 
airco/verwarming en balkon. Maximale 
bezetting: 2 volwassenen + 1 kind.

ETEN EN DRINKEN:
3 restaurants, pizzeria, 5 bars  
(2 in Aquapark)
Ontbijt
• Ontbijtbuffet
Halfpension 
• Ontbijt en diner in buffetvorm
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (4-12 jaar) 
• Geïntergreerd kinderbad
• Kindermenu of -buffet 
• Babysitservice (op aanvraag en tegen 

betaling)
L
SPORT:
• Inlcusief: 2 tennisbanen
• Tegen betaling: overdekt zwembad, 

tafeltennis, golf (lokale aanbieder)
L

WELLNESS:
• Tegen betaling: spa, overdekt 

zwembad, whirlpool, hamam, 
stoombad, massages, 
wellnessbehandelingen

L
VERMAAK:
• Overdag animatie
• 's Avonds folkloreshows, piano-avond 

en dansavond
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Landencategorie: 4 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

16,50 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Drankjes tijdens het kerst- en 

oudejaarsgaladiner niet inbegrepen
L
EDV-Code
RAK316

HIGHLIGHTS HOTEL

Nieuw aquapark
Centrale ligging
Uitnodigende spa

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 490
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Voorbeeld kamerinrichting

Pullman Marrakesch Palmeraie Resort & Spa  

De ideale plek om in een elegante en ontspannen sfeer tot rust te komen.  
Geniet van een heerlijke culinaire traktatie in één van de 3 restaurants of neem 
een verfrissende muntthee in het Moorse café.

Ligging: 
Rustig gelegen op ca. 8 km van het 
centrum (shuttledienst beschikbaar, 
inclusief). De luchthaven van Marrakech 
ligt op ca. 14 km afstand.
L
Faciliteiten: 
• 252 kamers
• Lobby met receptie, souvenirwinkel
• WiFi inclusief
• 2 zwembaden en een tuin
• Ligbedden, parasols en handdoeken 

bij het zwembad inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer (DZ): ca. 26 m2, 

karakteristiek voor het land, modern, 
douche/toilet, föhn, tv, telefoon, WiFi, 
kluisje, minibar (tegen betaling). airco 
(seizoensgebonden), balkon of terras. 
Ook voor alleengebruik (EZ).

•  Superior tweepersoonskamer (DS): 
hetzelfde uitgerust als een 
tweepersoonskamer, ca. 29 m2,  
met extra slaapbank, flatscreen tv,  
en koffie- en theefaciliteiten. Ook  
voor alleengebruik (ES).

•  Deluxe suite (PX): hetzelfde uitgerust 
als een tweepersoonskamer, ca. 29 m2, 
koffie- en theefaciliteiten, 
verbindingsdeur, slaap- en woonkamer 
met slaapgelegenheid, 1 kingsizebed,  
2 slaapbanken. Min. bezetting:  
2 volwassenen, max. bezetting:  
2 volwassenen + 2 kinderen. Ook voor 
alleengebruik.

•  Familiekamer (FZ): hetzelfde uitgerust 
als een tweepersoonskamer, ca. 29 m2, 
met 1 tweepersoonsbed, 1 slaapbank. 
Kinderbed op aanvraag. Min. 
bezetting: 2 volwassenen, max. 
bezetting: 2 volwassenen + 2 kinderen, 
of 3 volwassenen.

ETEN EN DRINKEN:
3 restaurants: buffetrestaurant 
'L'Oliveraie', à-la-carterestaurant 'Mezze' 
(internationaal) en à-la-carterestaurant 
'L'OASIS', 2 bars, 1 café
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt en diner in buffetvorm
All-inclusive: 
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Snacks van 10:00 tot 18:00 uur
• IJs van 15:00 tot 18:00 uur
• Geselecteerde (niet-)alcoholische 

drankjes 10:00 - 23:00 uur
L
VOOR KINDEREN:
• Kinderbad
• Miniclub (tegen betaling, 1-3 jaar)
• Miniclub (inclusief, 4-12 jaar)
• Babysitservice (tegen betaling  

en op reservering)

LSPORT:
•  Inbegrepen: fitnessruimte, 

watergymnastiek, voetbal, tennis, 
tafeltennis, volleybal, darten

•  Tegen betaling: golf (lokale aanbieder), 
verlichting bij tennis

L
WELLNESS:
• Wellnesscenter: Spa Lounge by Nuxe
•  Tegen betaling: whirlpool, hamam, 

massages
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
•  Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

28,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, 
betalen in het hotel)

•  Drankjes tijdens het 
oudejaarsgaladiner niet inbegrepen

L
EDV-Code
RAK359

HIGHLIGHTS HOTEL

Spa met traditionele hamam
Shuttle naar centrum
Zwembad in palmentuin

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Bonusnachten
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 539
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Selman Marrakesch ***** 

Geniet van uw vakantie in dit gezinsvriendelijke hotel. Hoogtepunt van het hotel zijn de privé-riads met  
een oppervlakte van ongeveer 580 m² - pure luxe en privacy! Geniet van de unieke service en hoogwaardige 
gastronomische gerechten in de specialiteitenrestaurants van het hotel.

Ligging: 
Rustig gelegen, ca. 2 kilometer van 
Aquapark Oasiria en ca. 7 kilometer  
van het centrum van Marrakech.  
Winkel- en uitgaansgelegenheden  
en bezienswaardigheden bevinden  
zich in de directe omgeving. Naar de 
luchthaven is het slechts 15 minuten 
rijden.
L
Faciliteiten: 
• 60 kamers
• 24-uurs receptie
• Huurkluisjes, Liften
• WiFi inclusief
• Bibliotheek, kapper, wasservice
• 3 zwembaden (2 verwarmd)
• Ligbedden en parasols inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Superior kamer (DS): ca. 55 m2, luxe 

inrichting, douche/toilet, föhn, 

zithoek, telefoon, WiFi, tv, koffie- en 
theefaciliteiten, minibar (tegen 
betaling), arico (seizoensgebonden), 
terras met tuinzicht.

• Deluxe kamer (DX): hetzelfde 
uitgerust als een tweepersoonskamer, 
aan tuin- of zwembadzijde.

• Prestige kamer (DP): hetzelfde 
uitgerust als een superior kamer,  
ca. 70 m2.

• Suite (PI): hetzelfde uitgerust als een 
tweepersoonskamer, ca. 120 m2, 
aparte woonruimte, tweede terras 
aan zwembadzijde.

• Privériad (villa): ca. 580 m2, grote 
badkamer met bad, slaapkamer, 
woonkamer met open haard, tv, patio 
met fontein, privézwembad en butler 
(I1). De grotere riad (I2) biedt dezelfde 
uitrustin (I1), maar ruimer (ca. 700 m2) 
en met een aparte slaapkamer.

L

ETEN EN DRINKEN:
Uitstekend restaurant ''The Selman'', 
mediterrane restaurant ''The Pavillion'', 
Marokkaans restaurant ''Assyl'', 2 bars,  
3 cafés
Ontbijt 
• Ontbijt in buffetvorm 
Halfpension
• Uitgebreid, continentaal ontbijtbuffet
• Diner als 3-gangenmenu 
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (4-12 jaar)
• Kinderopvang, speeltuin
• Babybedjes (op aanvraag, inclusief)
• Babyzitservice (op aanvraag, tegen 

betaling)
L
SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte
• Tegen betaling: paardrijden  

(lokale aanbieder), yogales

WELLNESS:
• Inclusief: whirlpool
• Tegen betaling: spa, overdekt 

zwembad, hamam, stoombad, sauna, 
wellness- en schoonheidsbehandelingen

L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

38,50 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, onder 
voorbehoud van wijzigingen)

• Bij boekingen van een suite of 
privériad is transfer van/naar de 
luchthaven Marrakech inbegrepen 
(graag aangeven bij het boeken)

L
EDV-Code
RAK679

VITALITY

Luxueus design
3 specialiteitenrestaurants 
Ruime kamers 

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

€ 1.232
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Voorbeeld kamerinrichting deluxe kamer 

Savoy Le Grand Hotel ***** 

Geniet van uw verblijf in deze prachtige accommodatie. Ontspan in de middag in de ruime spa of verken de 
stad. 's Avonds betovert het hotel u met zijn prachtige sfeer. 

Ligging: 
Het hotel ligt in het stadscentrum (wijk 
Hivernage), op slechts 15 minuten lopen 
van het Place de la Jeunesse en op  
2 kilometer van de Koutoubia Moskee  
en de Menara-tuinen. De internationale 
luchthaven van Marrakech ligt op 
ongeveer 10 minuten rijden (hotel 
shuttle tegen betaling). Naast het hotel 
ligt de beroemde Buddha Bar en de 
Menara Mall, het grootste 
winkelcentrum in Marrakech.
L
Faciliteiten: 
• 369 kamers
• Receptie
• Liften
• WiFi inclusief
• Kapper
• Roomservice (tegen betaling)
• Geldautomaat
• Wisselkantoor

• Ondergrondse parkeergarage 
(inclusief)

• Tuin
• Zwembadlandschap met  

2 zwembaden en groot zonneterras
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Deluxe kamer : ca. 34 m2, bad of 

douche/toilet, föhn, kluisje, tv, WiFi 
(inclusief), huurkluisje, minibar (tegen 
betaling), koffie- en theefaciliteiten, 
strijkijzer, airco, balkon of terras (DXG). 
Ook aan zwembadzijde boekbaar 
(DXP).

• Deluxe suite: hetzelfde uitgerust als 
een deluxe kamer, ca. 89 m2, met een 
woon- en slaapkamer, balkon of terras 
aan zwembadzijde (PXP) of tuinzijde 
(PXG). Ook met 2 slaapkamers 
boekbaar (P2P).

L

ETEN EN DRINKEN:
Uitstekend restaurant ''The Selman'', 
mediterrane restaurant ''The Pavillion'', 
Marokkaans restaurant ''Assyl'', 2 bars,  
3 cafés 
Ontbijt
• Uitgebreid ontbijtbuffet
L
SPORT:
• Inclusief: fitnesscenter 
• Tegen betaling: overdekt zwembad, 

golf (ter plaatse te boeken bij lokale 
aanbieder)

L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa (ca. 2.000 m2), 

whirlpool, hamam, sauna, massages
L

GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Landencategorie: 5 sterren

• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 
28,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, onder 
voorbehoud van wijzigingen)

• Kerst- en oudejaarsgaladiner zijn ter 
plaatse optioneel boekbaar

L
EDV-Code
RAK483

HIGHLIGHTS HOTEL

Ca. 2.000 m2 spa
Centrale ligging
Veelzijdige restaurants

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

€ 594
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Voorbeeld kamerinrichting

Avenue Essaouira

Boulevard Abdelkrim
 Al Khattabi

Boulevard Prince M
oulay Abdellah

Avenue Ibn 

Boulevard Ariha

Route G
oudronnée

Avenue Al Oued

Avenue M
oham

m
ed VI

Avenue Guemassa

Ro
ut

e d
u 

Ba
rra

ge

Oued Issil

Jabran

MÉDINA

Guéliz

PALMERAIE

Hivernage

CITY CENTRUM

AGDAL

Jardin 

Majorelle

Medersa 

Ben Youssef

Les Jardins de 

la Koutoubia

Menara

Gardens

Jemaa 

El Fna

Jardins 

de l'Agdal

Bahia

Palast

Luchthaven

Route de Souihla

Route de Fés

Royal Mansour ***** 

Ervaar een luxe vakantie in het hart van Marrakech, niet ver van het beroemde Djemaa el Fna plein. 
Ontspan in de tuinen onder de sinaasappelbomen of tijdens een rustgevende massage in de spa. Het is de 
perfecte plek om weg te blijven van het dagelijks leven.

Ligging: 
Het hotel ligt in het stadscentrum, vlak 
bij de medina. Diverse winkel- en 
uitgaansmogelijkheden, restaurants en 
bars liggen op slechts 5 minuten lopen. 
De luchthaven ligt op ongeveer  
5 kilometer afstand (shuttle inbegrepen).
L
Faciliteiten: 
• 53 villa's/riads
• Lobby met 24-uurs receptie
• 10 liften
• Hotelkluisjes
• Internethoek inclusief
• WiFi inclusief
• Tv-ruimte
• 2 boetieks, kapper
• Wasservice (tegen betaling)
• 2 zwembaden
• Ligbedden, parasols en handdoeken 

beschikbaar

LHIER VERBLIJFT U:
•  Superior kamer (DS): ca. 140 m2, bad/

toilet, föhn, badjas, badslippers, WiFi, 
tv, flatscreen, telefoon, kluisje, minibar 
(tegen betaling), bureau, koffie- en 
theefaciliteiten, airco en terras.

• Premium kamer (DP): hetzelfde 
uitgerust als een superior kamer, maar 
ruimer, ca. 175 m2.

• Deluxe kamer (DX): hetzelfde 
uitgerust als een permium kamer, ca. 
430 m2, met een tweede slaapkamer.

• Suite (PI): hetzelfde uitgerust als een 
deluxe kamer, maar groter, ca. 850 m2 
en met een derde slaapkamer.

L
ETEN EN DRINKEN:
4 à-la-carterestaurants met 
Marokkaanse, Franse, mediterrane en 
Aziatische keuken, 4 bars
Ontbijt
• Ontbijt à-la-carte

VOOR KINDEREN:
• Miniclub (met Engelstalige 

begeleiding, dagelijks van  
09:30 - 17:30 geopend)

• Kindermenu
• Kinderopvang en babysitservice 

(tegen betaling)
L
SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte, sauna, yoga, 

pilates, personal trainer
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa, massages, 

stoombad
LVERMAAK:
• Kooklessen tegen betaling
L

GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

49,50 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, onder 
voorbehoud van wijzigingen)

L
EDV-Code
RAK851

HIGHLIGHTS HOTEL

4 restaurants
Centrale ligging
3,5 hectare omgeving

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 3.374
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Voorbeeld kamerinrichting
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Sofitel Marrakech Palais Imperial ***** 

Alles in het Palais Imperial doet de naam eer aan. Majestueus en luxueus. Breng een geweldige vakantie 
door in dit juweeltje en geniet van alle voordelen van dit luxe hotel. Het hotel heeft ook een uitstekende 
locatie in het hart van de stad.

Ligging: 
In het centrum van Marrakech gelegen, 
op ca. 15 minuten rijden van de 
luchthaven.
L
Faciliteiten: 
• 167 kamers
• Lobby met receptie
• Liften
• WiFi inclusief
• Boetiek
• Kapper (op reservering)
• Wasservice (tegen betaling)
• Tuin
• 3 zwembaden (1 verwarmd)
• Ligbedden inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Deluxe kamer: ca. 30 m2, bad/toilet, 

föhn, telefoon, WiFi, kluisje, tv, Bose 
Sound System, minibar (tegen 
betaling), airco en balkon of terras met 

uitzicht op de Koutoubia Moskee (DX). 
Ook met tuinzicht (DXG). Ook voor 
alleengebruik (EX/EXG).

• Deluxe juniorsuite: hetzelfde 
uitgerust als een tweepersoonskamer, 
ca. 44 m2, zithoek, zicht op de wijk 
Hivernage (PU). Ook voor 
alleengebruik (PA).

• Executive juniorsuite: hetzelfde 
uitgerust en dezelfde grootte als een 
deluxe junior suite, aan zwembadzijde 
met zicht op het Atlasgebergte (PE). 
Ook voor alleengebruik  (PAP).

• Prestige juniorsuite (PN): hetzelfde 
uitgerust als een deluxe juniorsuite, 
ca. 68 m2, met een slaap- en 
woonkamer.

• Suite: hetzelfde uitgerust als een 
prestige juniorsuite, ca. 81 m2, met 
bad, douche/toilet. Ook voor 
alleengebruik, ca. 86 m2 (PB).

L

ETEN EN DRINKEN:
4 restaurants (gedeeltelijk met 
buitenruimte), 4 bars
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm 
Halfpension 
• Ontbijt in buffetvorm
• Diner à-la-carte 
Volpension
• Ontbijt en lunch in buffetvorm
• Diner à-la-carte
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (4-12 jaar)
L
SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte
• Tegen betaling: overdekt zwembad 

(verwarmd)
L

WELLNESS:
• Tegen betaling: hamam, whirlpool, 

solarium, sauna en massages
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

28,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, onder 
voorbehoud van wijzigingen) 

• Het zwembadlandschap wordt met 
Sofitel Marrakech Lounge & Spa 
gedeeld

L
EDV-Code
RAK837

WELLNESS

Uitgebreide spa
Luxueus ingericht
3 zwembaden in de tuin

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Korting lang verblijf
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 672
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

duurzaam
gecertificeerd
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Voorbeeld kamerinrichting
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Hivernage Secret Suites & Garden ***** 

Geniet van een ontspannende vakantie in dit charmante stadshotel. U kunt genieten van culinaire 
hoogstandjes in het à-la-carterestaurant met Marokkaanse en internationale gerechten. De stijlvolle  
suites en het bubbelbad bieden ontspanning.

Ligging: 
Dit luxe hotel ligt in het stadscentrum. 
Winkels en uitgaansgelegenheden, 
evenals restaurants en bars, liggen op 
minder dan 5 minuten lopen. Er is een 
shuttleservice naar de luchthaven, die 
ongeveer 5,3 km verderop ligt (tegen 
betaling, reserveren verplicht).
L
Faciliteiten: 
• 6 kamers
• 24-uurs receptie
• WiFi inclusief
• Was- en strijkservice (tegen betaling)
• Palmentuin
• Zwembad met zonneterras (ligbedden 

en handdoeken inclusief)
L

HIER VERBLIJFT U:
•  Juniorsuite (PJ): ca. 24 m2, bad met 

douche/toilet, WiFi, huurkluisje, 
minibar (tegen betaling), airco, terras.

• Superior suite (PS): ca. 30 m2, bad met 
douche/toilet, tv, WiFi, huurkluisje, 
minibar (tegen betaling), airco 
(seizoensafhankelijk). Op de 
beganegrond met uitzicht op de tuin.

• Executive suite (PE): hetzelfde 
uitgerust als de superior suite, 
ruimter, ca. 50 m2, föhn, iPod-
dockingstation, kingsizebed, terras.

L
ETEN EN DRINKEN:
À-la-carterestaurant met internationale 
en Marokkaanse keuken
Ontbijt
• Ontbijt op de kamer
Halfpension
• Onbijt en diner in buffetvorm
L

WELLNESS:
• Inclusief: whirlpool en solarium
L
EXTRA'S: 
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca.  

26 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)

EDV-Code
RAK272

HIGHLIGHTS HOTEL

Charmant stadshotel
in traditionele stijl

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

€ 742p.p. vanaf 
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Voorbeeld kamerinrichting
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Dellarosa Hotel Suites & Spa **** 

Na een drukke dag kunt u ontspannen op het dakterras met uitzicht op het Atlasgebergte. Centraal gelegen: 
op slechts een paar minuten lopen van het centrum, vindt u een oase van rust.

Ligging: 
Centraal gelegen in de nieuwe stad. Tal 
van uitgaans- en winkelgelegenheden 
bevinden zich in de directe omgeving. 
De beroemde medina en het Djemaa el 
Fna-plein zijn in ongeveer 15 minuten 
lopen te bereiken. De luchthaven van 
Marrakech ligt op ongeveer 5 kilometer 
afstand.
L
Faciliteiten: 
• 75 kamers
• Lobby met zitgelegenheid
• Receptie
• Lift
• WiFi inclusief
• Zwembad
• Zonneterras
• Dakterras met panoramauitzicht 
L

HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer: ca. 25 m2, 

elegant, bad of douche/toilet, 
telefoon, WiFi, kluisje, tv, minibar 
(tegen betaling), airco/verwarming 
(DZ). Ook voor alleengebruik boekbaar 
(EZ).

• Juniorsuite : hetzelfde uitgerust als 
een tweepersoonskamer, maar ruimer, 
ca. 47 m2 en met aparte slaapkamer 
(PJ). Ook voor alleengebruik (PA).

• Suite : hetzelfde uitgerust als een 
tweepersoonskamer, ruimer, van.  
28-45 m2, aparte slaapkamer (PI). Ook 
voor alleengebruik boekbaar (PB).

L
ETEN EN DRINKEN:
Restaurant met internationale en 
Marokkaanse gerechten, 2 bars, 
waaronder een loungebar.
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm

Halfpension
• Ontbijt en diner in buffetvorm
Volpension
• Ontbijt en diner in buffetvorm
• Lunch in buffetvorm of als menu
L
SPORT:
• Inclusief: fitnesscenter 
L
WELLNESS:
• Inclusief: solarium
• Tegen betaling: whirlpool, spa, 

massages, wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

L
GOED OM TE WETEN:
• Landencategorie: 4 sterren
•  Toeristenbelasting ter plaatse:  

16,50 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, 
betalen in het hotel), onder 
voorbehoud van wijzigingen

L

EDV-Code
RAK304

HIGHLIGHTS HOTEL

Familiair hotel
Klein, modern hotel
Panorama dakterras

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 546
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Hotel Diwane **** 

Breng een veelzijdige vakantie door in deze bijzondere stad. Na een ontspannen wandeling door de souks 
kunt u ontspannen bij het zwembad of genieten van de typisch Marokkaanse flair in het café.

Ligging: 
Gelegen in het hart van de wijk Gueliz. 
Slechts 15 minuten lopen naar het 
beroemde Djemaa el Fna-plein en 
slechts 10 minuten lopen naar de 
Majorelletuin. Veel restaurants, bars en 
winkels zijn te vinden in de buurt van 
het hotel. De dichtstbijzijnde bushalte 
ligt op ongeveer 150 meter afstand. De 
luchthaven van Marrakech ligt op 
ongeveer 4 kilometer afstand.
L
Faciliteiten: 
• 115 traditioneel ingerichte kamers
• Lobby
• Receptie
• Liften
• WiFi inclusief
• Zwembad
• Zonneterras
• Panoramadakterras 
L

HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer: ca. 20 m2, bad of 

douche/toilet, föhn, telefoon, 
huurkluisje, tv, minibar (tegen 
betaling), airco/verwarming, extra bed 
op aanvraag, gedeeltelijk balkon of 
terras (DZ). Ook boekbaar voor 
alleengebruik (EZ).

• Superior kamer: hetzelfde uitgerust 
als tweepersoonskamer, ruimer ca.  
26 m2 (DS). Ook boekbaar voor 
alleengebruik (ES).

•  Tweepersoonskamer deluxe: hetzelfde 
uitgerust als een superior kamer, maar 
groter (DX). Ook voor alleengebruik (EX).

• Suite (PI): hetzelfde uitgerust als een 
tweepersoonskamer, maar ruimer, ca. 
36 m2, zonder terras of balkon.

L

ETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant (à-la-carte) „La 
Coupole” met Franse specialiteiten, café
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension 
• Ontbijt en diner in buffetvorm
Volpension 
• Ontbijt en diner in buffetvorm
• Lunch als menu
L
VOOR KINDEREN:
• Geïntegreerd kinderbad
L
SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa met sauna, 

hamam, massages, wellness- en 
schoonheidsbehandelingen 

L

GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: alle gangbare creditcards 

worden geaccepteerd
• Landencategorie: 4 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

16,50 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Drankjes tijdens het 

oudejaarsgaladiner niet inbegrepen
L
EDV-Code
RAK309

HIGHLIGHTS HOTEL

Nabij Djemaa el Fna
Panorama dakterras

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Korting lang verblijf
• Bonusnachten
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 427
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Voorbeeld kamerinrichting
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Voorbeeld kamerinrichting
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Les Jardins de la Koutoubia ***** 

Dit juweel ligt in het centrum van Marrakech en heeft historische charme. Beleef prachtige dagen in deze 
prachtige stad en geniet 's avonds van Marokkaanse lekkernijen. U kunt uw dagen afsluiten op de 
binnenplaats of op het dakterras.

Ligging: 
Gelegen in het hart van Marrakech in 
een kleine, rustige zijstraat in het 
midden van de medina. Talloze 
beroemde bezienswaardigheden, 
diverse restaurants en diverse winkel- en 
uitgaansmogelijkheden liggen binnen 
handbereik. De luchthaven van 
Marrakech ligt op ongeveer 10 minuten 
rijden.
L
Faciliteiten: 
• Luxueus, in een historisch gebouw uit 

de 13e eeuw
• 108 moderne kamers
• Lobby met receptie en liften
• WiFi inclusief
• Kapper, boetiek
• Wasservice
• Bank en wisselkantoor
• Goed onderhouden buitenruimte
• Zwembad, zonneterras 

LHIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer Medina (DZI): 

luxueus ingericht, ca. 30-35 m2, bad of 
douche/toilet, föhn, telefoon, kluisje, 
WiFi, tv, minibar (tegen betaling), 
airco/verwarming 
(seizoensafhankelijk), zicht op de 
medina van Marrakech. 

•  Tweepersoonskamer binnenplaats & 
zwembad (DZ): hetzelfde uitgerust als 
een tweepersoonskamer. Gelegen aan 
de medina, de binnenplaats of het 
zwembad.

•  Minisuite (PIH): hetzelfde uitgerust als 
een tweepersoonskamer bij de 
medina, ruimer (ca. 55 m2), met 
zithoek en balkon.

L

ETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant met buitenruimte,  
1 restaurant Marokkaanse keuken,  
1 panoramarestaurant, een pianobar  
en een zwembadbar 
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt in buffetvorm
• Eventueel lunch of diner à-la-carte
L
SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: 'Spa by CARTIA' met 

een overdekt zwembad, 
ontspanningsruimtes, hamam, 
massages en wellness- en 
beautybehandelingen

L

GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

28,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, 
betalen in het hotel), onder 
voorbehoud van wijzigingen

L
EDV-Code
RAK467

HIGHLIGHTS HOTEL

Centrale ligging 
Prachtig uitzicht 
op de Koutoubia Moskee

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Vroegboekvoordeel
• Bonusnachten
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 646
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Voorbeeld kamerinrichting

Voorbeeld kamerinrichting
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Les Jardins de la Medina ***** 

De prachtige riad doet zijn naam eer aan: u kijkt uit op de ''Tuinen van de Medina'' in dit elegante herenhuis. 
Een groene oase van rust temidden van het kleurrijke en levendige oude centrum van Marrakech – 
uw perfecte plek voor ontspanning en avontuur.

Ligging: 
Gelegen in het midden van de oude 
stad. Het plein Djemaa el Fna en vele 
andere bezienswaardigheden liggen op 
loopafstand. De luchthaven van 
Marrakech ligt op ongeveer 15 minuten 
rijden. Er is een shuttleservice 
beschikbaar (tegen betaling).
L
Faciliteiten: 
• Charmante omgeving in historische 

gebouwen
• 36 kamers
• 24-uurs receptie
• Kluisjes
• Lift
• WiFi inclusief
• Bibliotheek
• Boetiek
• Was- en strijkservice (tegen betaling)
• Kapper
• Dakterras

• Mooie tuin
• Zwembad
• Zonneterras
• Ligbedden en parasols inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer: ca. 25 m2, bad of 

douche/toilet, föhn, badjas, 
teenslippers, telefoon, kluisje, 
flatscreen tv, koffie- en theefaciliteiten, 
minibar (tegen betaling), airco/
verwarming en zicht op de 
binnenplaats (DZ) of aan de tuinzijde 
(DZG).

•  Deluxe kamer (DX): hetzelfde 
uitgerust en even groot als een 
tweepersoonskamer, met regendouche 
en privéterras.

•  Suite (PI): hetzelfde uitgerust als een 
tweepersoonskamer, maar ruimer,  
ca. 30 m2.

L

ETEN EN DRINKEN:
Restaurant en loungebar
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt in buffetvorm 
•  Diner à-la-carte
• Dagelijks een fles mineraalwater 

inclusief.
L
VOOR KINDEREN:
• Babysitservice (op aanvraag en tegen 

betaling)
L
SPORT:
• Inclusief: fitnesscenter
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: wellness met hamam, 

stoombad, massages en wellness- en 
schoonheidsbehandelingen

L

GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

28,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 12 jaar, in 
het hotel betalen), onder voorbehoud 
van wijzigingen

• Drankjes tijdens het 
oudejaarsgaladiner niet inbegrepen

• Bekroond met het 'Green Key Label' 
voor behoud van natuurlijke 
hulpmiddelen

L
EDV-Code
RAK828

VITALITY

Green Key Label (behoud 
natuurlijke hulpbronnen)

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Bonusnachten
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 610
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

duurzaam
gecertificeerd
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Voorbeeld kamerinrichting
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Hotel Club Madina Marrakech **** 

Een vakantie in Club Medina Marrakech laat niets te wensen over. Van tennis en volleybal tot een 
mountainbiketocht, er is een breed scala aan sporten. Voor de kleintjes is er een miniclub, worden er  
shows georganiseerd en is er nog veel meer te doen. Hier krijgt elke gast zijn droomvakantie!

Ligging: 
Gelegen in de wijk Bab Atlas, ongeveer 
12 kilometer van het centrum van 
Marrakech. Meerdere keren per dag is er 
een shuttlebus naar Djemaa el Fna 
(tegen betaling). Vanaf daar kunt u 
gemakkelijk de bezienswaardigheden 
van de stad te voet verkennen. De 
golfbaan Al Maaden, met fantastisch 
uitzicht op het Atlasgebergte, ligt op 5 
kilometer afstand. De luchthaven 
Marrakech-Ménara bevindt zich op 20 
kilometer afstand.
L
Faciliteiten: 
• Gebouwd in typische stijl van het land
• 432 kamers
• Lobby met 24-uurs receptie
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Amfitheater
• Fietsenstalling
• Kapper

• Discotheek
• Souvenirwinkel
• Wisselkantoor
• Was- en strijkservice (tegen betaling)
• Palmentuin
• 3 zwembaden (1 adults only)
• Zonneterras
• Ligbedden, parasols en handdoeken 

inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer (DZ): ca. 32 m2, lichte 

kamer met een bad, apart toilet, föhn, 
telefoon, tv, WiFi (inclusief), bureau, kluisje, 
minibar (inclusief), airco/verwarming, 
gemeubileerd balkon of terras, kingsize 
bed of 2 eenpersoonsbedden, extra 
bedden op aanvraag.

L
ETEN EN DRINKEN:
3 restaurants met nationale en 
internationale keuken, 2 bars, café

• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Langslapersontbijt 10.30 - 11.30 uur
• Snacks van 10.00 - 18.00 uur
• Koffie en gebak van 10.00 - 23.00 uur
• Lokale (niet-)alcoholische dranken van 

10.00 - 23.00 uur
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclubs (3-7 jaar, 8-10 jaar, 11-13 jaar, 

14-17 jaar)
• Kindershows en minidisco
• Kinderbad
• Speeltuin
• Kinderbedjes op aanvraag (inclusief)
L
SPORT:
• Inclusief: fitnessruimte, tennis 

(afhankelijk van het weer, 4 gravelbanen, 
verlichting tegen betaling), overdekt 
zwembad, tafeltennis, basketbal, 
beachvolleybal, boccia, minivoetbal, 
aerobics, waterpolo, watergymnastiek 

• Tegen betaling: mountainbikes, 
mountainbiketochten (lokale aanbieder)

L
WELLNESS:
•  Tegen betaling: spa en wellness met 

sauna, hamam, stoombad, massages 
(toegang vanaf 16 jaar)

L
VERMAAK:
• Gevarieerde daganimatie
•  Aondentertainment: karaoke-avond, 

livemuziek, shows, thema-avonden 
(Duits, Engels en Frans)

L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa en Mastercard
•  Toeristenbelasting ter plaatse:  

19,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• In de restaurants wordt gepaste 

kleding verwacht
L
EDV-Code
RAK26D

HIGHLIGHTS HOTEL

Milieuvriendelijk hotel
Shuttleservice naar
centrum

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Bonusnachten
• Gratis WiFi

p.p. vanaf € 571
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*
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Les Jardins de L’Agdal Hotel & Spa ***** 

Geniet van de stad Marrakech en leef luxe – hier vindt u alles wat uw hartje begeert. Ontspan met een 
rustgevende massage in de spa van het hotel, geniet van een heerlijk diner in het restaurant en laat u 
inspireren door de bezienswaardigheden van de stad.

Ligging: 
Ideale gelegen in de beroemde wijk 
Agdal. Het stadscentrum ligt op slechts 
een paar minuten rijden van het hotel. 
De luchthaven van Marrakech ligt op 
ongeveer 10 minuten rijden. 
L
Faciliteiten: 
• 258 kamers
• Receptie, huurkluisjes
• Loungehoek, 2 zwembaden
• WiFi inclusief
• Ligbedden, kussens, parasols en 

handdoeken aan het zwembad 
inclusief

L
HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer: ca. 38 m2, bad of 

douche/toilet, telefoon, WiFi, kluisje, 
tv, minibar (tegen betaling), airco 
(seizoensafhankelijk), balkon of terras 
(DZ). Ook aan zwembadzijde (DZP) of 

voor alleengebruik (D1/EZP).
•  Familiekamer (FZ): hetzelfde uitgerust 

als een tweepersoonskamer, ca. 38 m2, 
woonkamer, 2 slaapkamers 
(verbindingsdeur), bad of douche/
toilet, apart toilet, badjas, slippers, 
föhn, bureau, 2 eenpersoonsbedden of 
kingsize bed, balkon/terras, 2 extra 
bedden mogelijk.

•  Juniorsuite (PJ): hetzelfde uitgerust als 
een tweepersoonskamer, ca. 98 m2, 
apart toilet, zithoek, huurkluisje, 
werkkamer en balkon.

L
ETEN EN DRINKEN:
3 restaurants, bar 
Halfpension
• Ontbijt en diner in buffetvorm
All-inclusive 
• Ontbijtbuffet, lunch à-la-carte/

showcooking
• Diner: 4-gangenmenu in Marokkaans 

of Italiaans restaurant (op reservering)
• 1x per verblijf diner in Marokkaans 

restaurant en 'Cat' (op reservering)
• Enkele drankjes bij aankomst
• Lokale (niet-)alcoholische drankjes van 

09.00 - 23.30 uur
All-inclusive plus
• Ontbijt in buffetvorm of op de kamer
• Lunch/diner, drankjes als all-inclusive
• Gereserveerde ligbedden aan het 

zwembad, wellnessfaciliteiten 
inclusief (op reservering)

LVOOR KINDEREN:
• Miniclub (4-8 jaar)
• Junior club (9-12 jaar) tegen betaling
• Kinderbad, speeltuin
• Babysitservice op aanvraag en tegen 

betaling (reserveren noodzakelijk)
L
SPORT:
• Inclusief: fitness en tennis

• Tegen betaling: biljart
L
WELLNESS:
•  Tegen betaling: spa met overdekt 

zwembad, hamam, sauna, massages 
en wellness- en 
schoonheidsbehandelingen.

L
VERMAAK:
• Overdag animatie (seizoensgebonden)
• Shows in de avond, discotheek
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

28,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Drankjes tijdens het 

oudejaarsgaladiner niet inbegrepen
L
EDV-Code
RAK482

WELLNESS

Centrale ligging
Eigen spa
Elegant hotel

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. HP incl. vlucht*

p.p. vanaf € 539
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.



81

M
ar

ra
ke

ch
M

a
ro

kk
o

Voorbeeldfoto
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Be Live Experience Marrakesch Palmeraie **** 

Het elegante Be Live Experience Marrakech Palmeraie biedt een unieke en gezinsvriendelijke sfeer en ligt in 
het hart van Marrakech. De uitstekende service, de hoogwaardige kamers en de geweldige locatie zijn ideaal 
voor uw perfecte vakantie.

Ligging: 
Dit moderne hotel biedt een prachtig 
uitzicht op het Atlasgebergte en de 
palmentuin van Marrakech. Bovendien 
ligt het hotel op slechts een paar 
kilometer van het centrum. Het is 
slechts 13 kilometer naar de 
internationale luchthaven van 
Marrakech. Het hotel biedt een 
dagelijkse shuttleservice naar het 
centrum van Marrakech.
L
Faciliteiten: 
• 167 kamers
• Lobby met receptie
• 3 moderne conferentiezalen
• Zwembad
• Ligbedden en parasols bij het 

zwembad inclusief
• Handdoeken (borg)
L

HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer (DZ): ca. 31 m2, 

douche/toilet, föhn, WiFi, kluisje, tv, 
minibar (tegen betaling) en airco.

• Maisonette kamer (MS): ca. 52 m2, 
hetzelfde uitgerust als een 
tweepersoonskamer.

• Suite (PI): ca. 60 m2, hetzelfde 
uitgerust als een tweepersoonskamer.

L
ETEN EN DRINKEN:
Buffetrestaurant, à-la-carterestaurant, 
lobbybar, snackbar
All-inclusive
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Langslapersontbijt 10.00 - 11.1.00 uur
• 2 keer per week thema-avond in het 

buffetrestaurant
• 1 keer per verblijf diner in à-la-

carterestaurant 'Patio' (reserveren 
noodzakelijk)

• Lokale alcoholische drankjes  
(10.00 - 24.00 uur) en niet-acholosiche 
drankjes (07.00 - 24.00 uur)

L
VOOR KINDEREN:
• Apart kinderbad
• Miniclub (4-12 jaar)
• Kinderboerderij 
• Speelhal
• Babybedjes en -stoelen op aanvraag 

en naar beschikbaarheid
L
SPORT:
• Inclusief: fitnesscenter 
L
VERMAAK:
• Buitentheater met 

entertainmentshows en evenementen
L

GOED OM TE WETEN:
• Landencategorie: 4 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

16,50 MAD p.p.p.n. (2 jaar)
L
EDV-Code
RAK364

HIGHLIGHTS HOTEL

Gratis shuttleservice naar 
het centrum van Marrakech

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*

p.p. vanaf € 590
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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 Voorbeeld kamerinrichting
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Be Live Collection Marrakesch Adults Only ***** 

Geniet van de unieke all-inclusive service van het hotel. Na een dag in Marrakech kunt u ontspannen in het 
rustige palmenbos en profiteren van de uitgebreide spafaciliteiten van het hotel. Het hotel laat niets 
te wensen over. U kunt optimaal van uw vakantie genieten.

Ligging: 
Het hotel ligt op slechts 6 kilometer van 
het historische centrum van Marrakech, 
de medina. Het biedt een 
indrukwekkend uitzicht op het 
palmenbos en de bergkammen van het 
Atlasgebergte. Er is een bushalte in de 
buurt van het hotel. Het is ongeveer  
13 kilometer naar de internationale 
luchthaven Marrakech-Menara. Een 
shuttleservice naar het centrum van 
Marrakech is inclusief.
L
Faciliteiten: 
• 211 kamers
• 24-uurs receptie
• Internethoek
• WiFi (inclusief)
• Winkels
• Conferentieruimte
• Goed onderhouden tuin
• 2 zwembaden

• Ligbedden en parasols bij het 
zwembad (inclusief)

• Handdoeken (tegen borg)
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer superior: ca.  

40 m2, bad, douche/toilet, föhn, 
telefoon, tv, WiFi, kluisje, airco, minibar 
(tegen betaling), koffiemachine en 
zithoek (DS). Ook aan zwembadzijde 
boekbaar (DSP).

•  Tweepersoonskamer deluxe (DXP): 
hetzelfde uitgerust als de 
tweepersoonskamer superior, bevindt 
zich op de begane grond van het hotel 
en garanderen directe toegang tot het 
zwembad.

•  Suite (PI): hetzelfde uitgerust als een 
tweepersoonskamer superior, ca.  
66 m2, ruimer en met een terras. 
Sommige suites hebben een 
bubbelbad op het terras.

ETEN EN DRINKEN:
Buffetrestaurant, à-la-carterestaurant,  
2 bars
All-inclusive
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Langslapersontbijt 10.00 - 11.00 uur
• 1 keer per week dineren in het à-la-

carterestaurant (reserveren 
noodzakelijk)

• Lokale alcoholische drankjes  
(10.00 - 01.00 uur) en alcoholvrije 
drankjes (07.30 - 01.00 uur)

L
SPORT:
• Inclusief: fitnesscenter, volleybal, 

biljard, boogschieten, tafeltennis, 
basketbal, schaken, voetbal

L

GOED OM TE WETEN:
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

28,60 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, onder 
voorbehoud van wijzigingen)

• Drankjes tijdens het 
oudejaarsgaladiner niet inbegrepen

• Boekbaar vanaf 16 jaar
L
EDV-Code
RAK262

HIGHLIGHTS HOTEL

Traditioneel en regionaal
Adults Only 
Sportieve activiteiten

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. AI incl. vlucht*

p.p. vanaf € 648
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Palmeraie Palace & Hôtel du Golf ***** 

Ontsnap uit de dagelijkse sleur en ontspan in de ca. 5.000 m2 grote spa met diverse massages. Een bijzonder 
hoogtepunt is de 27-holes golfbaan van het hotel. Daarnaast zijn er nog 5 à-la-carterestaurants en een groot 
zwembadlandschap.

Ligging: 
Gelegen in het Palmeraie resort, in totaal 
6 hotels. Het centrum ligt op ca. 10 km en 
de luchthaven van Marrakech op ca. 17 km 
afstand (incl. shuttleservice).
L
Faciliteiten: 
• 314 kamers in Palmeraie Palace 

(traditioneel)
• 315 kamers in Hôtel du Golf (modern)
• Lobby met receptie, winkels
• De faciliteiten van het resort kunnen 

worden gebruikt (gedeeltelijk tegen 
betaling)

• 6 zwembaden met zonneterassen en 
adults only gedeelte 

• Ligbedden en parasols aan het 
zwembad inclusief

L
HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer in Hôtel du Golf 

(RAK381): ca. 32 m2, met bad of 

douche/toilet, telefoon, WiFi, kluisje, 
minibar (tegen betaling), airco en 
balkon/terras (DZ). Aan zwembad- of 
golfbaanzijde (DZA). Ook voor 
alleengebruik (EZ/EZA).

• Deluxe kamer in Palmeraie Palace 
(RAK340): ca. 33 m2 hetzelfde 
uitgerust als tweepersoonskamer in 
Hôtel du Golf, maar hoogwaardiger en 
luxer. Met terras/balkon (DX), zicht op 
golfbaan (DXA) of zwembad (DXP).  
Ook voor alleengebruik (EX/EXA/EXP).

• Executive kamer in Palmeraie Palace: 
hetzelfde uitgerust als 
tweepersoonskamer in Hôtel du Golf, 
ruimer, ca. 40 m2, met terras (DD). Ook 
voor alleengebruik (ED).

• Juniorsuite in Palmeraie Palace: 
hetzelfde uitgerust als deluxe kamer, 
ruimer, ca. 42 m2 (PJ). Ook voor 
alleengebruik (PA).

• Privilegesuite in Hôtel du Golf: 

hetzelfde uitgerust als 
tweepersoonskamer in Hôtel du Golf, 
ruimer, ca. 44 m2, en met zitgedeelte 
en balkon/terras met panorama 
uitzicht over het zwembad en de 
golfbaan (PI). Ook voor alleengebruik 
(PB).

L
ETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant, à-la-carterestaurants 
en bars 
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt en lunch in buffetvorm
• Diner in menu- of buffetvorm
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (4-12 jaar)
L
SPORT:
• Tegen betaling: fitnesscenter, 

binnenzwembad, tennis, 27-holes 
golfbaan

L
WELLNESS:
• Tegen betaling: ca. 5.000 m2 grote spa 

met hamam, 2 whirlpools, zonnebank, 
massages

L
VERMAAK:
• Nachtclub
L
GOED OM TE WETEN:
• Alle gangbare creditcards
• Toeristenbelasting ter plaatse: 28,60 

MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, in het hotel 
betalen), onder voorbehoud van 
wijzigingen

• Drankjes zijn bij het kerst- en 
oudejaarsgaladiner niet inbegrepen

L
EDV-Code
RAK340

HIGHLIGHTS HOTEL

27-holes golfbaan 
5.000 m2 grote spa

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Bonusnachten
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 625
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Fairmont Royal Palm Marrakesch ***** 

Breng uw vakantie door in een van de meest luxueuze hotels in Marrakech. Ontspan op het 2000 vierkante 
meter grote zwembad met uitzicht op het Atlasgebergte of speel golf op de golfbaan van het hotel.

Ligging: 
Rustig, gelegen in een natuurlijk 
landschap van ongeveer 231 ha met 
palmbomen, olijvenbomen, 
sinaasappelbomen en lavendel. De 
luchthaven van Menara ligt op ca.  
8 kilometer en het centrum op ca.  
12 kilometer afstand. Hotel shuttleservice 
naar Marrakech beschikbaar.
L
Faciliteiten: 
• 134 kamers en suites
• Receptie
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Kapper
• Boetiek
• Was- en strijkservice (tegen betaling)
• Hoofdzwembad van ca. 2000 m2

• 2 zwembaden
• Ligbedden en parasols
L

HIER VERBLIJFT U:
•  Deluxe kamer: ca. 72 m2, bad en douche, 

apart toilet, telefoon, WiFi, kluisje, 
flatscreen tv, minibar, Nespresso-
koffiemachine, airco/verwarming 
(individueel regelbaar), balkon, terras, 
uitzicht op het Atlasgebergte (DXV). Ook 
voor alleengebruik (EXV).

• Juniorsuite: ca. 85 m2, hetzelfde 
uitgerust als een deluxe kamer, ruimer, 
zicht op het Atlasgebergte (PJV). Ook 
voor alleengebruik (PAV). Maximale 
bezetting: 2 volwassenen + 1 kind.

• Familiesuite: hetzelfde uitgerust als 
een juniorsuite, maar ruimer, ca.  
126 m2, voorzien van een woonkamer, 
aparte slaapkamer en met uitzicht op 
het Atlasgebergte (PFV). Maximale 
bezetting: 2 volwassenen + 1 kind.

• Deluxe familiekamer (FX): hetzelfde 
uitgerust als een familiekamer, ca.  
198 m2 groot, 2 badkamers, aparte 

toilet, een woonruimte,  
2 slaapkamers, maximale bezetting:  
3 volwassenen + 1 kind.

• Villa (I2): ca. 741 m2, hetzelfde 
uitgerust als een deluxe familiekamer, 
met keuken, terras met ligbedden, 
privézwembad. Maximale bezetting:  
2 volwassenen + 1 kind.

L
ETEN EN DRINKEN:
Hoofdrestaurant (buffet/à-la-carte)
3 à-la-carterestaurants, bar
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt in buffetvorm, diner à-la-carte
Volpension 
• Ontbijt in buffetvorm, lunch en diner 

à-la-carte
L
VOOR KINDEREN:
• Miniclub (3-12 jaar)

• Apart kinderbad 
• Babysitservice (op aanvraag, tegen 

betaling)
L
SPORT:
•  Inclusief: fitness, overdekt zwembad, 

squash, tennis en tafeltennis
• Tegen betaling: pilates, yogales, golf
L
WELLNESS:
• Inclusief: 2 sauna's
•  Tegen betaling: hamam, massages, 

schoonheidsbehandelingen
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: alle gangbare creditcards 

worden geaccepteerd 
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse: 49,50 MAD 

p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, in het hotel betalen)L
EDV-Code
RAK823

GOLD BY FTI

Uitzicht op het Atlas
Prachtige golfbaan
2000 m2 groot zwembad

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Bonusnachten
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 1.209
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Voorbleed kamerinrichting suite

Avenue Essaouira

Boulevard Abdelkrim
 Al Khattabi

Boulevard Prince M
oulay Abdellah

Avenue Ibn 

Boulevard Ariha

Route G
oudronnée

Avenue Al Oued

Avenue M
oham

m
ed VI

Avenue Guemassa

Ro
ut

e d
u 

Ba
rra

ge

Oued Issil

Jabran

MÉDINA

Guéliz

PALMERAIE

Hivernage

CITY CENTRUM

AGDAL

Jardin 

Majorelle

Medersa 

Ben Youssef

Les Jardins de 

la Koutoubia

Menara

Gardens

Jemaa 

El Fna

Jardins 

de l'Agdal

Bahia

Palast

Luchthaven

Route de Souihla

Route de Fés

Hivernage Hotel & Spa ***** 

Na een indrukwekkende dag in Marrakech keert u terug naar Hivernage Hotel & Spa om volledig tot rust te 
komen in de heerlijke ruime spa, grote kamers en tijdens een heerlijk diner. 

Ligging: 
Gelegen in de moderne wijk Hivernage, 
op loopafstand van het centrum van 
Marrakech. Hier ontdekt u de beroemde 
Djemaa el Fna en bewondert u de 
Koutoubia Moskee. Naar de luchthaven 
van Marrakech is het ongeveer  
5 kilometer.
L
Faciliteiten: 
• 85 kamers
• Comfortabel, karakteristiek ingericht
• Lobby met receptie
• Lift
• WiFi inclusief
• Roomservice (tegen betaling)
• Panoramisch dakterras
• Kapper
• Ligbedden, parasols en handdoeken 

bij het zwembad inbegrepen (naar 
beschikbaarheid)

L

HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer (DZ): ca. 32 m2, 

comfortabel, badkamer/toilet, föhn, 
badjas, telefoon, tv, WiFi, kluisje, 
minibar (tegen betaling), airco/
verwarming (centraal geregeld en 
seizoensgebonden). 

•  Superior tweepersoonskamer (DS): 
ruimer dan een tweepersoonskamer, 
ca. 35 m2, badkamer/toilet, badjas, 
föhn, tv, telefoon, WiFi, kluisje, minibar 
(tegen betaling), airco/verwarming 
(centraal geregeld en 
seizoensgebonden), balkon of terras.

•  Deluxe tweepersoonskamer (DX): 
ruimer dan een tweepersoonskamer, 
ca. 65 m2, badkamer/toilet, sauna, 
badjas, föhn, tv, telefoon, zithoek, WiFi, 
kluisje, minibar (tegen betaling), airco/
verwarming (centraal geregeld en 
seizoensgebonden).

LETEN EN DRINKEN:
Restaurant 'La Table du Marche' 
(internationaal) met terras, 2 bars, 1 café
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt in buffetvorm
• Diner à-la-carte
Volpension
• Ontbijt in buffetvorm
• Lunch en diner als menu
L
VOOR KINDEREN:
• Apart kinderbad
L
SPORT:
• Tegen betaling: aerobics
L
WELLNESS:
• Ruim wellnesscenter 
• Tegen betaling: whirlpool, hamam, 

sauna, Finse sauna, massages

LGOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca. 

28,60 p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, betalen in 
het hotel)

• Kerst- en oudejaarsgaladiner ter 
plaatse optioneel te boeken

L
EDV-Code
RAK302

HIGHLIGHTS HOTEL

Uitgebreide spa
Ruime kamers

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Gratis WiFi

p.p. vanaf € 679
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*



Van Yves Saint Laurent's Majorelle tuinen tot Mick Jagger en Alain Delon: Marrakech 
is een geheime metropool van de sterren.

BOETIEKHOTELS ZIJN EEN TREND
MARRAKECH RIADS

MARRAKECH Met zijn oriëntaalse magie 
boeit deze stad iedereen - zelfs beroemdheden 
van mode, showbusiness of film. Als u uw ogen 
opent kunt u onverwacht één van die sterren 
ontmoeten. De traditionele riads die in de 
prachtige historische herenhuizen geschikt zijn 
voor gasten, zijn een hele bijzondere manier 
om Marrakech te ervaren. Het combineert de 
authentieke sfeer met een modern design 
dat speelt met de traditionele elementen 
en kleuren van het Oosten. Onze selectie 
kleine, fijne riads is ideaal voor diegenen die 
romantiek, flair en een heel bijzondere stad willen combineren. De riads bevinden zich 

midden in de medina, als fascinerende, groene 
plekken van stilte midden in de kronkelende 
souks en moskeeën. Net buiten de deur kunt u 
uzelf direct onderdompelen in het ervaren van 
Marrakech en genieten van het winkelplezier, 
de cultuur of de feesten! 

EUR CHF
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DROOMACHTIG RELAXEN

GEHEIM PARADIJS
TRADITIONELE STADS-OASE Veel glossy tijdschiften 
en koffietafelboeken hebben zich al gewijd aan de prachtige 
locaties. Iedere Marokko-liefhebber wenst een riad, een van 
de charmante oude herenhuizen in Marrakech. Wanneer u 
door de medina in Marrakech wandelt, is het soms moeilijk te 
geloven welk paradijs zich vaak verbergt achter de okerkleurige 
muren en onopvallende deuren van de Rode Stad. Van het 
oude herenhuis met binnentuin tot het stadspaleis - er zijn 
allerlei opties. Het beste is: in sommige geselecteerde riads 
kunt u midden in de stad ontspannen en wonen, zoals in een 
klein, groen koninkrijk.

LAAT DE ZIEL GAAN Ongeacht welke 
charmante riad uw persoonlijke favoriet is, 
de dakterrassen nodigen u altijd uit om de 
zonsondergang boven de stad te ervaren met 
een heerlijk briesje. Bij helder weer kunt u de 
met sneeuw bedekte toppen van de Hoge 
Atlas zien. En uiteraard, na een heerlijke dag 
in de bruisende stad, kunt u uzelf trakteren 
op oosterse delicatessen in uw riad en 
genieten van de koelte en stilte in de groene 
binnenplaats. Sommige riads dateren uit de 
15e eeuw en zijn liefdevol gerestaureerd. De 
constructie van de traditionele dakpannen 
en handgemaakte tegels zorgt niet alleen 
voor natuurlijke airconditioning, maar 
creëert ook een onvergelijkbare sfeer die 
uniek is voor Marrakech. Een verblijf in een 
riad is een droom waardoor we het dagelijkse 
leven even vergeten.

R IAD SPECIAL

EURCHF
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Restaurant Riad Si Said

Voorbleed kamerinrichting Suite Riad Blanc Zwembad Riad Lydines

Avenue Essaouira

Boulevard Abdelkrim
 Al Khattabi

Boulevard Prince M
oulay Abdellah

Avenue Ibn 

Boulevard Ariha

Route G
oudronnée

Avenue Al Oued

Avenue M
oham

m
ed VI

Avenue Guemassa

Ro
ut

e d
u 

Ba
rra

ge

Oued Issil

Jabran

MÉDINA

Guéliz

PALMERAIE

Hivernage

CITY CENTRUM

AGDAL

Jardin 

Majorelle

Medersa 

Ben Youssef

Les Jardins de 

la Koutoubia

Menara

Gardens

Jemaa 

El Fna

Jardins 

de l'Agdal

Bahia

Palast

Luchthaven

Route de Souihla

Route de Fés

Angsana Riads Collection **** 

Breng een onvergetelijk verblijf door in een van de 6 charmante riads. Dompel uzelf onder in de unieke sfeer 
van deze traditionele huizen. Laat u verwennen met een massage, nip van de typische muntthee en geniet 
van de Marokkaanse specialiteiten.

Ligging: 
De 6 riads bevinden zich in de centrale 
wijk Riad Zitoun. Angsana Riad Lydines 
ligt in de wijk Kasbah, op enkele minuten 
lopen van bezienswaardigheden. Het is 
ongeveer 7 kilometer naar de luchthaven 
van Marrakech.
L
Faciliteiten: 
• 6 huizen in landelijke stijl: Riad Si Said, 

Riad Blanc, Riad Dar Zaouia, Riad 
Tiwaline, Riad Bab Firdaus en Riad 
Lydines

• In totaal 38 woningen
• Riad Si Said: receptie, WiFi (inclusief), 

2 binnenplaatsen, één met tuin en één 
met zwembad, panoramisch 
dakterras, whirlpool

• Riad Lydines: gelegen in de oude 
kasbah, unieke charme

• Alle faciliteiten van de 6 riads zijn 
gratis te gebruiken

HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer (DZ): ca. 19-37 m2. 

met bad of douche/toilet, föhn, 
telefoon, WiFi (inclusief), kluisje, 
minibar (water inclusief), haard, airco/
verwarming, een twee-, een-, kingsize-, 
of queensizebed. 

• Tweepersoonskamer type A (DZA): 
hetzelfde uitgerust als een 
tweepersoonskamer, maar kleiner, 
13-20 m2, en in Riad Blanc of Riad Bab 
Firdaus gelegen.

• Superior kamer (DS): hetzelfde 
uitgerust als een tweepersoonskamer, 
ruimer, 27-52 m2, zonder haard.

• Juniorsuite (PJ): ca. 29-37 m2, hetzelfde 
uitgerust als superior kamer, in Riad Si 
Said, een kingsizebed.

• Suite (PI): ca. 50-68 m2, hetzelfde 
uitgerust als een juniorsuite, met 
extra woonruimte.

L

ETEN EN DRINKEN:
Restaurant 'Si Said' in Riad Si Said
Ontbijt
• Continentaal ontbijt
Halfpension
• Continentaal ontbijt, diner à-la-carte 

met Marokkaanse specialiteiten
L
VOOR KINDEREN:
• Babybedjes inclusief (reserveren 

noodzakelijk)
L
SPORT:
• Tegen betaling: overdekt zwembad
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa- en wellness 

'Angsana Spa Morocco' met hamam, 
massages

L

GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: geen
• Landencategorie: 4 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

28,00 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Als u een Junior Suite boekt, wordt u 

ondergebracht in Riad Si Said. Voor 
ieder ander kamertype, afhankelijk 
van beschikbaarheid, in één van de 
andere 6 riads. In welke van de 6 riads 
u uw vakantie doorbrengt, weet bij 
aankomst uw reisgids.

L
EDV-Code
RAK414

HIGHLIGHTS HOTEL

Alle faciliteiten van de 
6 riads zijn gratis te 
gebruiken Centrale ligging

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Bonusnachten
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 589
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

duurzaam
gecertificeerd



89

M
ar

ra
ke

ch
M

a
ro

kk
o

Riad Elisa *****

Kom binnen en laat de drukte van alledag achter je! Een luxe 
oase van rust wacht op u te midden van de drukte van het 
oude centrum van Marrakech. U kunt uzelf laten verwennen 
in de elegant ingerichte spa.

Ligging: 
Dit luxe hotel ligt midden in  
het stadscentrum. Beroemde 
bezienswaardigheden, zoals Djemaa el 
Fna, liggen op slechts 2 kilometer van 
het hotel. De luchthaven van Marrakech 
ligt op ongeveer 12 kilometer afstand.
L
Faciliteiten: 
• 13 elegante kamers met zicht  

op de mooie patio
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer (DZ): elegant  

en individueel, ca. 30 m2, met bad of 
douche/toilet, föhn, zithoek, telefoon, 
kluisje (tegen betaling), minibar 
(tegen betaling), tv, flatscreen,  
dvd-speler, strijkijzer- en plank, 
ventilator, airco en verwarming.

• Juniorsuite (PJ): hetzelfde uitgerust 
als een tweepersoonskamer, ruimer, 
ca. 35 m2, kingsize bed. Minimale 
bezetting: 1 volwassene, maximale 
bezetting: 2 volwassenen.

• Suite (P2): grootte en uitrusting 
hetzelfde als een tweepersoonskamer, 
met aparte woon- en slaapkamer. 

Minimale bezetting: 1 volwassene, 
maximale bezetting: 2 volwassenen.

• Royal Suite (PR): hetzelfde uitgerust 
als een suite (P2), ruimer (ca. 35 m2). 
Minimale bezetting: 1 volwassene, 
maximale bezetting: 2 volwassenen.

L
ETEN EN DRINKEN:
„Max Restaurant”
Ontbijt
• Ontbijt à-la-carte
Halfpension
• Ontbijt à-la-carte, diner als menu
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: Elisa Spa,  

met hamam, massages en 
schoonheidsbehandelingen, 
ontspanningsruimtes

L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

ca. 26,50 p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, onder 
voorbehoud van wijzigingen)

• Drankjes tijdens het 
oudejaarsavondgaladiner  
niet inbegrepen

Voorbeeld kamerinrichting

HIGHLIGHTS HOTEL
 In het hart van de medina
 Elegante spa

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Vroegboekvoordeel

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 687
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Ryad Art Place *****

Dichter bij de bedrijvigheid kun je niet verblijven. De beroemde 
Djemaa el Fna ligt direct voor de deur, maar zodra u de riad 
binnenkomt vindt u rust in een uitzonderlijke omgeving.  
Bijna als een sprookje uit 1001 Nacht.

Ligging: 
Dit traditionele hotel ligt op een 
toplocatie, direct aan de Djemaa  
el Fna. Diverse winkel- en 
uitgaansmogelijkheden, restaurants  
en bars zijn te voet bereikbaar. De 
luchthaven van Marrakech ligt op 
slechts 15 minuten rijden.
L
Faciliteiten: 
• Luxueus hotel in traditionele  

Moorse stijl
• 24 elegante kamers
• Lobby met 24-uurs receptie
• Wifi inclusief
•  Wisselkantoor
• Was- en strijkservice
• Souvenirwinkel
• Zwembad met zonneterras
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Deluxe kamer (DX): ca. 24 m2, 

uitgerust met een douche/toilet,  
föhn, telefoon, WiFi (inclusief),  
kluisje, tv, minibar (tegen betaling)  
en airco/verwaming.

• Junior suite (PJ): hetzelfde uitgerust 
als een deluxe kamer, maar ruimer  
(ca. 34 m2). Minimale bezetting:  

1 volwassenen, maximale bezetting:  
3 volwassenen.

• Executive suite (PE): hetzelfde 
uitgerust als een junior suite, ruimer 
(ca. 45 m2). Minimale bezetting:  
1 volwassene, maximale bezetting:  
3 volwassenen.

L
ETEN EN DRINKEN:
Marokkaans restaurant
Ontbijt
• Ontbijt
Halfpension 
• Ontbijt en diner als menu
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard, Amexco
• Toeristenbelasting ter plaatse: ca.  

26 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, onder 
voorbehoud van wijzigingen)

• Boekbaar vanaf 18 jaar

Voorbeeld kamerinrichting

HIGHLIGHTS HOTEL
 direct aan de  

Djemaa el Fna

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Vroegboekvoordeel
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 713
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Riad Les Oliviers ***

Bezoek de kleine riad in de buurt van het historische  
Bahia-paleis en ontdek de smalle, historische straten van  
de stad. Ervaar oosterse gastvrijheid in authentieke stijl.

Ligging: 
In het hart van de medina, op loopafstand 
van de Djemaa el Fna. Het vliegveld van 
Marrakech ligt op ca. 10 kilometer 
afstand.
L
Faciliteiten: 
• 16 kamers
• Foyer
• Zitgelegenheid
• WiFi inclusief
• Tv-ruimte
• Bibliotheek
• Dakterras
• Patio met fontein
L
HIER VERBLIJFT U:
•    Tweepersoonskamer (DZ): ca. 16 m2, 

met douche/toilet, föhn, kluisje, WiFi 
(inclusief), tv, radiowekker en airco/
verwarming.

• Superior kamer (DS): hetzelfde 
uitgerust als tweepersoonskamer, 
maar ruimer (ca. 23 m2) met zithoek,  
1 tweepersoonsbed of  
2 eenpersoonsbedden.

• Superior suite (PS): hetzelfde 
uitgerust als een tweepersoonskamer, 
maar ruimer (ca. 54 m2), aparte 
slaapkamer met een 

tweepersoonsbed, woonruime met 
zithoek, kast en dvd-speler.

• Deluxe familiekamer (FX): hetzelfde 
uitgerust als een tweepersoonskamer, 
maar ruimer (ca. 58 m2), woon-/
slaapruimte met slaapbed en aparte 
toilet.

L
ETEN EN DRINKEN:
Restaurant
Ontbijt
• Ontbijt in buffetvorm
Halfpension
• Ontbijt in buffetvorm, diner als menu
Volpension
• Ontbijt in buffetvorm, luch en diner 

als menu
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Landencategorie: 3 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

ca. 27,50 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar, 
onder voorbehoud van wijzigingen)

• Drankjes tijdens het 
oudejaarsgaladiner niet inbegrepen

Voorbeeld kamerinrichting

HIGHLIGHTS HOTEL
 Centrale ligging
 Panorama dakterras
 Traditionele sfeer

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Vroegboekvoordeel
• Bonusnachten
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 409
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Riad Anayela *****

Breng uw vakantie door in authentieke sfeer midden in de 
medina, de oude stad, van Marrakech en slenter door de  
historische straten. Ervaar het meest authentieke stukje  
van de stad.

Ligging: 
Centraal gelegen in de medina. De 
koranschool Mederse Ben Youssef 
bevindt zich in de nabije omgeving.  
De luchthaven ligt op ca. 8 km afstand.
L
Faciliteiten: 
• 5 smaakvol ingerichte  

kamers en suites
• 24-uurs receptie met kluis
• Lift
• WiFi inclusief
• Restaurant met buitenruitme 
• 2 bars
• Souvenirwinkel 
• Panoramisch dakterras 
• Verwarmd zwembad
L
HIER VERBLIJFT U:
•   Deluxe kamer: ca. 25 m2, bad  

of douche/toilet, föhn, WiFi  
(inclusief), verwarming/arico 
(seizoensgebonden) en zithoek (DX). 
Ook voor alleengebruik (EX).

• Super deluxe kamer: hetzelfde 
uitgerust als DX, maar ca. 30 m2  
met toegang tot de executive lounge 
(DQ). Ook voor alleengebruik (ES).

• Suite: hetzelfde uitgerust als een 
tweepersoonskamer Superior Deluxe, 

ca. 40 m2, met bad/toilet, aparte 
toilet, mineraalbad, extra lang bed, 
open haard en kledingkast (PI). Ook 
voor alleengebruik (PB).

L
ETEN EN DRINKEN:
Restaurant met buitenterras, 2 bars
Ontbijt 
• Ontbijt op de kamer
Halfpension
• Ontbijt op de kamer, diner à-la-carte
L
WELLNESS:
• Inclusief: solarium
• Tegen betaling: massages
L
VERMAAK:
• In de avond: animatieprogramma
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Landencategorie: 5 sterren
• Touristenbelasting ter plaatse:  

23 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar,  
betalen in het hotel)

Voorbeeld kamerinrichting

HIGHLIGHTS HOTEL
Direct in het centrum gelegen
Dicht bij de belangrijkste 
bezienswaardigheden

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Bonusnachten
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 751
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Riad Ifoulki ****

Beleef een oase van rust midden in de bruisende Medina van 
Marrakech. Geniet van de typisch oriëntaalse flair van uw 
riad op het dakterras met een panoramisch uitzicht over de 
stad.

Ligging: 
Rustig en direct in het historische 
centrum van Marrakech gelegen, met 
de souk en vele typische restaurants  
om de hoek. Het beroemde plein 
Djemaa el Fna is op slechts 6 minuten 
lopen gelegen. De internationale 
luchthaven ligt op ca. 6 km afstand.
L
Faciliteiten: 
• 17 kamers in orientaalse flair
• Receptie
• Internethoek en WiFi inclusief
• Verschillende binnenplaatsen
• Dakterras
• Ligbedden en parasols inclusief 
L
HIER VERBLIJFT U:
• Tweepersoonskamer (DZ): 

gemoedelijk ingericht inclusief bad  
of douche/toilet en airco.

• Superior kamer (DS): hetzelfde 
uitgerust als een tweepersoonskamer 
maar met hoogwaardigere kwaliteit. 

• Juniorsuite (PJ): hetzelfde uitgerust 
als een tweepersoonskamer, ruimer, 
extra zitgedeelte, kluisje.

• Familie suite (PF): hetzelfde uitgerust 
als een juniorsuite, met daarbij een 
tweede slaapkamer.

ETEN EN DRINKEN:
Een restaurant
Ontbijt
• Ontbijt à-la-carte
Halfpension
• Ontbijt à-la-carte, diner in menuvorm
Volpension
• Ontbijt à-la-carte, lunch en diner in 

menuvorm
L
WELLNESS:
• Inclusief: zonnebank
• Tegen betaling: hamam en massages
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: VISA en Mastercard
• Landencategorie: 4 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

25,00 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar,  
in het hotel betalen), onder 
voorbehoud van wijzigingen 

Voorbeeld kamerinrichting

HIGHLIGHTS HOTEL
Spa
Direct in het historische 
centrum

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 574
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Riad Catalina ****

Ervaar de authentieke Marokkaanse sfeer in deze riad in het 
oude centrum van Marrakech. Hier kunt u ontspannen met 
een duik in het zwembad op het dakterras, voordat u zich 
stort op de beroemde Djemaa el Fna.

Ligging: 
Het hotel is gelegen in de medina,  
op ca. 7 kilometer van de luchthaven 
van Marrakech.
L
Faciliteiten: 
• 15 kamers en suites
• 24-uurs receptie
• Huurkluisjes
• WiFi inclusief
• Patio
• Zwembad
L
HIER VERBLIJFT U:
•    Tweepersoonskamer (DZ): ca. 13 m2, 

douche/toilet, föhn, telefoon, tv, 
dvd-speler, airco, op de begane grond 
met uitzicht op de patio.

• Tweepersoonskamer type A (DZA): 
hetzelfde uitgerust als een 
tweepersoonskamer, maar zonder 
dvd-speler, ca. 15 m2 en op de eerste 
verdieping.

• Superior kamer (DS): hetzelfde 
uitgerust als een tweepersoonskamer, 
maar ruimer (ca. 18 m2) en met 
slaapbank. Gelegen op de eerste 
etage.

• Suite (PI): ca. 25 m2, hetzelfde 
uitgerust als een tweepersoonskamer, 

met aparte toilet, kluisje, minibar 
(tegen betaling) en terras.

L
ETEN EN DRINKEN:
Restaurant, poolbar
Ontbijt
• Continentaal ontbijt
Halfpension
• Continentaal ontbijt, diner als menu
L
VOOR KINDEREN:
• Babybedjes inclusief
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa met massages, 

hamam en stoombad in zusterhotel 
Ksar Catalina

L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Landencategorie: 4 sterren
• Toeristenbelasting: 30,00 MAD p.p.p.n. 

(vanaf 2 jaar, vooraf betalen)

Voorbeeld kamerinrichting

HIGHLIGHTS HOTEL
 Spa met hamam  

en stoombad
 Zusterhotel Ksar Catalina

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 524
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Riad Amira Victoria & Spa ****

Hier leven nog steeds de tradities van lang vervlogen tijden.  
In de medina wordt geleefd, terwijl er in de riad rust en 
ontspanning is. Een bijzonder hoogtepunt is de prachtig 
aangelegde binnentuin.

Ligging: 
Centraal gelegen midden in de levendige 
medina. Winkels en uitgaansgelegenheden 
bevinden zich in de directe omgeving. 
De luchthaven van Marrakech ligt op  
ca. 25 minuten rijden.
L
Faciliteiten: 
• Stijlvol ingericht
• 12 kamers
• Receptie
• Huurkluisje
• WiFi (inclusief)
• Bibliotheek
• Dakterras met berbertent
• Douchecabines 
• Patio
L
HIER VERBLIJFT U:
•   Tweepersoonskamer: de liefdevol, in 

traditionele Marokkaanse stijl ingerichte 
tweepersoonskamers (ongeveer 22 m2) 
hebben een douche/toilet, kluisje, WiFi 
(inclusief), badjas, een zithoek en airco/
verwarming (seizoensafhankelijk) 
(DZ). Ook voor alleengebruik (EZ).

• Tweepersoonskamer premium (DP): 
hetzelfde uitgerust als een 
tweepersoonskamer, maar ruimer  
(ca. 25 m2).

ETEN EN DRINKEN:
Restaurant, bar
Ontbijt
• In buffetvorm
Halfpension
• Naast ontbijt, diner à-la-carte
Volpension
• Naast ontbijt en diner, lunch á-la-carte
L
SPORT:
• Tegen betaling: golf, paardrijden, 

rondleiding door de stad (door lokale 
aanbieder)

L
WELLNESS:
•  Tegen betaling: spa met hamam, 

sauna en massages
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard en 

Amexco.
• Landencategorie: 4 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

30 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar,  
te betalen in het hotel).

Voorbeeld kamerinrichting

HIGHLIGHTS HOTEL
 Gezellige, kleine riad
 Kuuroord en hamam
 Familiaire sfeer

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 480
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Riad Opale ****

Na een dag vol met nieuwe indrukken, wacht in deze riad rust 
en ontspanning op u. Het zwembad biedt verfrissing en op 
het dakterras kunt u genieten van de zonsondergang met een 
heerlijk drankje in de hand.

Ligging: 
Midden in de medina van Marrakech 
gelegen. In de buurt bevindt zich het 
bekende Bahia-paleis. De luchthaven 
van Marrakech ligt op ca. 6 kilometer 
afstand.
L
Faciliteiten: 
• 7 kamers
• 24-uurs receptie
• Kapper
• Bibliotheek
• Souvenirwinkel
• Zwembad
• Panoramisch dakterras
• Berbertent
• Parasols 
• Babyzitservice (op aanvraag,  

tegen betaling)
L
HIER VERBLIJFT U:
•   Tweepersoonskamer (DZ): douche/

toilet, föhn, huurkluisje, WiFi (incl.), tv, 
dvd-speler, minibar (tegen betaling) en 
airco/verwarming (seizoensgebonden). 
Ook voor alleengebreuik.

• Juniorsuite (PJ): hetzelfde uitgerust 
als een tweepersoonskamer, maar 
ruimer met een zithoek en gratis 
kluisje (PJ). Ook voor alleengbruik (P1).

•  Suite (PI): hetzelfde uitgerust  
als een juniorsuite, maar ruimer.

L
ETEN EN DRINKEN:
À-la-carterestaurant
Halfpension
• Ontbijt en diner
Volpension
• Ontbijt, lunch en diner
L
WELLNESS:
• Inclusief: zonnebank
• Tegen betaling: massage,  

diverse wellness- en  
schoonheidsbehandelingen

L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Landencategorie: 4 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

25,50 MAD p.p.p.n. (vanaf 12 jaar,  
in het hotel betalen)

Voorbeeld kamerinrichting

HIGHLIGHTS HOTEL
 Kleine, gemoedelijke riad
 Marokkaans restaurant
 Zwembad

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Bonusnachten
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 495
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.



93

M
ar

ra
ke

ch
M

a
ro

kk
o

Hotel Sherazade ***

Midden in de medina vindt u een zeer traditioneel  
en familiair hotel. Ontdek authentiek Marokko in  
het decor en vooral in het restaurant van de riad.  
Een schitterende ervaring!

Ligging: 
Gelegen in het oude centrum.  
Er zijn diverse winkel- en 
uitgaansgelegenheden, evenals 
bezienswaardigheden zoals het  
Djemaa el Fna op ongeveer 5 minuten 
en de luchthaven van Marrakech op 
ongeveer 6 kilometer afstand.
L
Faciliteiten: 
• Familiair, traditioneel
• 23 mooi ingerichte kamers
• 24-uurs receptie
• Huurkluisjes
• WiFi in openbare ruimtes inclusief
• Zonneterras
L
HIER VERBLIJFT U:
•  Tweepersoonskamer: ca. 15-20 m2, met 

douche/toilet, föhn, zitgelegenheid, 
airco (seizoensgebonden) (DZ). 
Eenpersoonskamer = tweepersoonskamer 
bij alleengebruik (EZ).

L
ETEN EN DRINKEN:
Restaurant met Marokkaanse  
keuken, lounge
Ontbijt
• Ontbijt

Halfpension 
• Ontbijt en diner als menu
L
VOOR KINDEREN:
• Babybedjes op aanvraag
L
SPORT:
• Tegen betaling: golf, tennis, 

paardrijden (lokale aanbieder)
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: hamam
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: Visa, Mastercard
• Toeristenbelasting is bij de prijs 
inbegrepen HIGHLIGHTS HOTEL

 In het hart van de medina
 Kleurrijk design

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

Palais Calipau ****

Breng fascinerende dagen door en verken de medina, de  
omliggende bezienswaardigheden en de hele stad. Na een 
drukke dag kunnen gasten ontspannen in de spa of genieten 
van de zonsondergang vanaf het dakterras.

Ligging: 
De riad ligt in de medina, op ongeveer  
2 kilometer van het centrum en op 
ongeveer 1 kilometer van Djemaa el  
Fna. De afstand naar het treinstation  
is ongeveer 4 kilometer, naar de  
luchthaven ongeveer 5 kilometer.  
Shuttleservice naar de luchthaven 
beschikbaar (toeslag).
L
Faciliteiten: 
• 12 kamers
• 24-uurs recepte met kluisje
• WiFi in het hele hotel inclusief
• Souvenirwinkel
• Was- en strijkservice 
• Panoramadakterras 
L
HIER VERBLIJFT U:
•   Tweepersoonskamer: ca. 30 m2, met 

bad of douche/toilet, föhn, zithoek, 
bureau, WiFi (inclusief), kluisje, tv en 
airco (DZ). Ook voor alleengebruik 
boekbaar (EZ).

• Superior kamer: hetzelfde uitgerust 
als een tweepersoonskamer, maar 
ruimer (ca. 40 m2)(DS). Ook voor 
alleengebruik boekbaar (ES).

• Driepersoonskamer (TZ): ca. 32 m2, 
hetzelfde uitgerust als een  

tweepersoonskamer.
• Familiekamer (FZ): ca. 59 m2, met  

bad en douche/toilet, anders 
ingericht als een tweepersoonskamer.

L
ETEN EN DRINKEN:
À-la-carterestaurant, snackbar
Ontbijt
• Ontbijt à-la-carte
Halfpension 
• Ontbijt en diner als menu
L
VOOR KINDEREN:
• Babybedjes op aanvraag
L
SPORT:
• Inclusief: overdekt zwembad
• Tegen betaling: fietsverhuur
L
WELLNESS:
• Tegen betaling: spa en wellness  

met stoombad en massages
L
GOED OM TE WETEN:
• Creditcards: alle gangbare
• Landencategorie: 5 sterren
• Toeristenbelasting ter plaatse:  

27,50 MAD p.p.p.n. (vanaf 2 jaar)
• Honden op aanvraag toegestaan

Voorbeeld kamerinrichting

HIGHLIGHTS HOTEL
 Centrale ligging
 Panoramadakterras

FAMILY
SPORT
ENTERTAINMENT
WELLNESS
CULINAIR

Mijn voordelen:
• Tot 100% kinderkorting op hotelprijs
• Vroegboekvoordeel
• Gratis WiFi

8 dagen/7 nachten
o.b.v. LO incl. vlucht*

p.p. vanaf € 433

p.p. vanaf € 511
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Marokko is een land van contrasten. 
De gevarieerde landschappen bieden 
constant verrassingen: de oevers 
van de blauwe Middellandse Zee, de 
duinen van de Atlantische Oceaan, 
de hete vlaktes van het zuiden tot de 
sneeuw van de Atlas en de bloeiende 
amandelbomen van de Oued Sous 
Vallei. De koningssteden Fès, Meknès, 
Rabat en Marrakech betoveren met 
hun cultuur en bezienswaardigheden. 
Op de weg van de 1000 kasbah's 
en in Ouarzazate leert u de unieke 
architectuur en manier van leven van 
de Berbers kennen. 

Ontdek dit magische land tijdens een 
rondreis Marokko! 

RONDREIZEN
Ervaar de diversiteit  
             van Marokko
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Marokko

Algerije

Atlantische 
Oceaan Casablanca

Beni 
Mellal

Marrakech

FèsMeknès

Ifrane

Agadir

Azrou

Marrakech

Fascinerende Koningssteden

Ervaar dit unieke en fascinerende land en laat u meeslepen door de vier koningssteden.  
U bezoekt de beroemde bezienswaardigheden, zoals het beroemde Djemaa el Fna,  
de Saaditombes en de mooiste poort in Marokko en de Bab el Mansour in Meknès.

Dag 1: Agadir - Marrakech
Aankomst en transfer naar het hotel
Accommodatie: LABRANDA Rose ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 2: Marrakech - Casablanca
Ontbijt en vertrek naar Casablanca. 
Bezoek de imposante Hassan II Moskee 
(vanaf buiten) (ca. 250 km). 
Accommodatie: Atlas Les  
Almohades **** (of gelijkwaardig)
Dag 3: Casablanca - Rabat - Meknès 
Rit naar Rabat. Het koningspaleis (vanaf 
buiten), Hassantoren, mausoleum van 
Mohammed V. en kasbah Oudaya. Rit 
naar Marrakech en rondleiding door de 
stad. Diner en overnachting in Meknès 
(ca. 240 km).
Accommodatie: Le Tafilalet ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 4: Meknès - Fès
Meknès ligt in een groen landschap met 
olijfbomen. U ziet het mausoleum van 

Moulay Ismail. U gaat verder naar 
Volubilis, een van de grootste Romeinse 
nederzettingen ter wereld. Hierna gaat  
u naar Fès (ca. 90 km). 
Accommodatie: Menzeh Zalagh ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 5: Fès
Tour door Fès. Bezoek de Karaouine 
moskee (vanaf buiten), het Medersa 
Attary College, het graf My Idriss (vanaf 
buiten), het Craft District en de souks. 
Accommodatie: Menzeh Zalagh ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 6: Fès - Beni Mellal - Marrakech
Ontbijt en rit door Beni Mellal naar 
Azrou. Voordat u de zomerresorts en 
wintersportcentra in Azrou en Ifrane 
ziet, is er een lunch (optioneel). De 
plaatsen bevinden zich op een hoog 
plateau midden tussen de cederbossen. 
Rit naar Marrakech en bezoek aan de 
souks. Diner met folklore-show (ca. 480 km).

Accommodatie: LABRANDA Rose **** 
(of gelijkwaardig)
Dag 7: Marrakech 
U bezoekt de Menara tuinen en daarna 
de bezienswaardigheden Bahia-paleis, 
Koutoubia moskee (vanaf buiten), 
Saaditombes en Djemaa el Fna. 
Accommodatie: LABRANDA Rose **** 
(of gelijkwaardig)
Dag 8: Marrakech - Agadir
Ontbijt. Afhankelijk van de vluchttijden 
transfer naar de luchthaven of 
aansluitend hotel in Agadir (ca. 240 km).
Verzorging:
Ontbijt en diner tijdens de tour.  
Op de dag van aankomst diner.

Zie pagina 105 voor hulp bij het boeken.

 Beginners
 Cultuurzoekers
 Bezoek aan de vier 
 Koningssteden

Cultuur
Culinair
Lifestyle
Belevenis
Avontuur

Mijn voordelen:
• Duitssprekende gids
• Inclusief toeristenbelasting

8 dagen/7 nachten 
o.b.v. HP incl. vlucht

8 dagen/7 nachten  zowel van/naar Agadir als van/naar Marrakech

Inbegrepen diensten
• 7 overnachtingen in geboekte  

comforthotels o.b.v. halfpension
• Transfers van en naar luchthaven 

Agadir/Marrakech
• Vervoer per bus met airco
• Excursies, bezienswaardigheden en 

entreegelden zoals beschereven
• Toeristenbelasting in de hotels

Termijnen
Dagelijks, 01.11.2018 - 23.04.2019

Opmerking
Onder voorbehoud van wijzigingen. Bij 
boekingen met alleen een accommodatie 
is de transfer van/naar luchthaven 
Agadir en Marrakech inbegrepen. Van/
naar andere luchthavens dient u zelf een 
transfer te boeken (p. 25). Vluchtgege-
vens verplicht doorgeven. Aansluitend 
verblijf met hotels in Agadir/Marrakech 
te combineren. Combinatietoeslag 
Agadir/Marrakech p.p. €20.

€ 657p.p. vanaf 
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Grote Marokko Rondreis ****

Je bezoekt het koninklijk paleis in Rabat en Fès, de oudste van de vier Marokkaanse koningssteden. Je kunt 
ook genieten van het verreikende panoramische uitzicht in Ouarzazate, een folklore-show bijwonen met een 
Marokkaanse diner of door de cederbossen van het binnenland rijden.

Dag 1: Agadir - Marrakech
Aankomst en directe transfer naar het 
hotel in Marrakech (ca. 240 km).
Accommodatie: LABRANDA Rose ***b 
(of gelijkwaardig)
Dag 2: Marrakech - Casablanca
Na het ontbijt een rit naar Casablanca. 
Bezoek aan de Hassan-II Moskee (vanaf 
buiten) (ca. 250 km).
Accommodatie: Atlas Les  
Almohades **** (of gelijkwaardig)
Dag 3: Casablanca - Rabat - Meknès 
- Fès
Bezoek in Rabat aan het koninklijk paleis 
(van buiten), Hassa Toren, mausoleums 
en de kasbah. In Meknès bezoek aan de 
poorten van Bab el Mansour. Door naar 
Fès (ca. 250 km). 
Accommodatie: Menzeh Zalagh **** 
(of gelijkwaardig) 
Dag 4: Fès
Tour door Fès. Bezoek aan de El Karouine 

Moskee (vanaf buiten) en de 
arbeiderswijken, waar ambachtslieden 
woonden. Diner in het hotel
Accommodatie: Menzeh Zalagh **** 
(of gelijkwaardig)
Dag 5: Fès - Ifrane - Errachidia - Erfoud
Rit door het binnenland. Door het 
Midden Atlas naar de wintersportcentra 
Ifrane, Azrou, Rimahdite en Erfoud. 
Mogelijkheid tot excursie door de 
zandduinen van Merzouga (facultatief, 
tegen betaling). Diner. (ca. 440 km).
Accommodatie: Palm's Club ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 6: Erfoud - Tinghir - Ouarzazate
Ontbijt en rit door de Hamada 
(steenwoestijn) naar Tinghir en 
Todghakloof. Aansluitend gaat u over de 
straat van de 1000 kasbah's naar 
Ouarzazate. Diner. (ca. 315 km).
Accommodatie: Le Fint Hotel ****  
(of gelijkwaardig)

Dag 7: Ouarzazate - Marrakech
Ontbijt en rit naar de kasbah Aït-Ben-
Haddou (UNSECO-Werelderfgoed). Door 
naar Marrakech naar uw hotel voor 
lunch. Bezoek aan de Saaditombes en de 
Djemaa el Fna. In de avond folklore-shows 
met diner (ca. 240 km). 
Accommodatie: LABRANDA Rose Aqua 
Parc **** (of gelijkwaardig)
Dag 8: Marrakech - Agadir
Ontbijt en transfer naar de luchthaven 
van Agadir. Afhankelijk van de 
vluchttijden een transfer naar de 
luchthaven of aansluitend hotel in 
Agadir (ca. 250 km).
Verzorging
Halfpension inclusief ontbijt en diner 
tijdens de tour. Op de dag van aankomst 
een diner en op dag van vertrek ontbijt 
(afhankelijk van de vluchttijden).

Zie pagina 105 voor hulp bij het boeken.

Beginner
Natuurzoekers
Unieke landschappen van
het Atlasgebergte

Cultuur
Natuur
Culinair
Entertainment
Avontuur

Mijn voordelen:
• Duitssprekende gids
• Inclusief toeristenbelasting

8 dagen/7 nachten
o.b.v. HP incl. vlucht

8 dagen/7 nachten  van/naar Agadir en van/naar Marrakech

Inbegrepen diensten
• 7 overnachtingen ob.v. halfpension
• Transfer van/naar Agadir/Marrakech
• Vervoer per bus met airco
• Excursies, bezienswaardigheden en 

entreegelden zoals beschreven
• Toeristenbelasting in de hotels

Termijnen
Dagelijks van 01.11.2018 - 23.04.2019
Opmerking
Onder voorbehoud van wijzigingen.  
Bij boekingen met alleen een 
accommodatie, is de transfer van/naar 
luchthaven Agadir/Marrakech 
inbegrepen. Van/naar andere 
luchthavens dient u zelf een transfer te 
boeken (p. 25). Vluchtgegevens verplicht 
doorgeven. Aansluitend verblijf met 
hotels in Agadir/Marrakech te 
combineren. Combinatietoeslag 
Agadir/Marrakech p.p. € 20.

€ 699p.p. vanaf 
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Marokko Combi - Genieten met lichaam en ziel

Een reis naar Marokko is een belevenis voor alle zintuigen. De combinatie van het zonparadijs Agadir,  
Essaouira (de witte stad aan de Atlantische Oceaan), en Marrakech (de rode stad uit 1001 Nacht), garanderen 
ontspannende en tegelijk belevenisvolle dagen. De perfecte mix voor alle genieters.

Dag 1 (za): Agadir
Aankomst en transfer naar het hotel. De 
rest van de dag is ter vrije besteding. 
Incl.diner.
Accommodatie: Anezi Tower ****  
(of vergelijkbaar)
Dag 2 (zo): Agadir - Essaouira
Na het ontbijt vertrek naar Essaouira. De 
rest van de dag is ter vrije besteding. 
Diner in het hotel. (ca. 175 km)
Accommodatie: Hotel Les Iles ****  
(of vergelijkbaar)
Dag 3 (ma): Essaouira
Na het ontbijt een stadsrondleiding. 
Bezoek de Medina (UNESCO-erfgoed), de 
markt, de sieradenwijk, de haven en 
andere highlights. Het hoogtepunt is de 
Portugese vesting, het fort heeft nog 
altijd echte kanonnen welke gericht zijn 
op de Atlantische Oceaan.
Accommodatie: Hotel Les Iles ****  
(of vergelijkbaar)

Dag 4 (di): Essaouira - Marrakech
Verder naar Marrakech. Onderweg is er 
een wijn- en kaasproeverij en een bezoek 
aan een arganoliefabriek. Optioneel 
middageten. De rest van de dag is ter 
vrije besteding om deze bruisende stad 
te ontdekken. Diner in het hotel.  
(ca. 185 km)
Accommodatie: LABRANDA Rose Aqua 
Parc **** (of vergelijkbaar)
Dag 5-6 (woe/do): Marrakech
Marrakech wacht op u de komende twee 
dagen. Begeef u naar de Koutoubia 
moskee, die u van buiten kunt 
bezichtigen. In de buurt zijn ook de 
Saadiertombes. Ook het Bahia paleis of 
de Koranschool Medersa Ben Youssef 
moet u op uw lijstje zetten. Slenter door 
de souks en bezoek 's avonds het 
Djemaa el Fna plein. Op dag 5 is het eten 
in een marokkaans restaurant in de 
Medina. Op dag 6 leert u de 

Marokkaanse keuken in 2 uur beter 
kennen. De gerechten zijn afhankelijk 
van het seizoen. Aansluitend 
gezamenlijk avondeten.
Accommodatie: LABRANDA Rose Aqua 
Parc **** (of vergelijkbaar)
Dag 7 (vr): Marrakech - Agadir
Na het ontbijt gaat u terug naar Agadir 
als u hier uw aansluitende verblijf of 
vlucht heeft. De rest van de dag staat ter 
vrije besteding. (ca. 250 km)
Accommodatie: Anezi Tower ****  
(of vergelijkbaar)
Dag 8 (za): Agadir:
Na het ontbijt, afhankelijk van de 
vluchttijden, wordt u per transfer naar 
de luchthaven of naar uw aansluitende 
hotel in Agadir gebracht. 
Verzorging rondreis Halfpension

Zie pagina 105 voor hulp bij het boeken.

Individualisten
Beginners
2 uur durende kookcursus
Wijn- en kaasproeverij
Overnachting in een riad

Cultuur
Actief
Culinair
Lifestyle
Belevenis

8 dagen/ 7 nachten 
o.b.v. HP incl. vlucht*

8 dagen/7 nachten  vanaf/naar Agadir

Inbegrepen diensten
• 7 nachten in comfort hotels met 

halfpensioen
• Transfer van/naar luchthaven Agadir/

Marrakech
• Vervoer met (mini)bus met airco, 

afhankelijk van deelnemersaantal
• Duitssprekende reisleiding
• Toeristenbelasting in de hotels

Minimaal aantal deelnemers
6 personen (zie algemene  
reisvoorwaarden)

Termijnen
Dagelijks van 01.11.18 - 24.10.19

Opmerking
Bekijk ook pagina 102 met specifieke 
informatie over de bestemming. Houd 
u rekening met fooien ter plaatse. 
Aanbevolen: €5 p.p.p.d., dit wordt door 
de gids in overeenstemming verzameld 
en verdeeld. Bij boekingen met alleen 
een accommodatie (zonder vlucht) is de 
transfer van/naar luchthaven Agadir 
inbegrepen. Van/naar andere luchtha-
vens dient u zelf een transfer te boeken 
(p. 25). Vluchtgegevens verplicht door-
geven.

€ 789p.p. vanaf 
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Mijn voordelen:
• Duitssprekende gids
• Inclusief toeristenbelasting

Opmerking
O.v.v. van wijzigingen. Bij boekingen met 
alleen acco is de transfer inbegrepen. 
Van/naar andere luchthavens dient u 
zelf een transfer te boeken (p. 25). 
Aansluitend verblijf met hotels in 
Agadir/Marrakech te combineren. 
Combitoeslag p.p. €20.
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Marrakech

FèsMeknès

Ifrane

Skidroom rondom Ifrane

De perfecte combinatie van cultuur en sport. Doe unieke indrukken op tijdens het skiën in een prachtig  
winterlandschap en bezoek de vier koningssteden met hun beroemde bezienswaardigheden, zoals het  
Bahia-paleis, de tuinen van Menara, de Bab el Mansour-poort of de Hassan-II Moskee.

Dag 1: Marrakech
Aankomst en transfer naar het hotel. De 
rest van de dag ter vrije besteding. 
Accommodatie: LABRANDA Rose Aqua 
Parc **** (of gelijkwaardig)
Dag 2: Marrakech - Casablanca - 
Rabat - Ifrane
Ontbijt en rit naar Casablanca. Daar 
bezoekt u de Place des Nations Unies en 
de Hassan-II Moskee (vanaf buiten). Rit 
naar Rabat waar u het mausoleum van 
Mohammed V bezoekt, het koninklijk 
paleis (vanaf buiten) en de kasbah 
Oudaya. U gaat verder naar Ifrane. Diner 
en overnachting in Ifrane (ca. 535 km).
Accommodatie: Hotel Farah Inn ***  
(of gelijkwaardig)
Dag 3: Ifrane - Meknès - Ifrane
Na het ontbijt 2 uur skiën bij Michlifen 
bij Ifrane. Namiddag naar Meknès. Hier 
ziet u de graftombes van Moulay Ismail 
en de Bab el Mansour-toren. Terugkeer 

naar Ifrane (ca. 130 km). 
Accommodatie: Hotel Farah Inn  
Ifrane *** (of gelijkwaardig)
Dag 4: Ifrane
De dag staat volledig in het teken van 
skiën. Geniet van de pisten in het 
winterlandschap van Ifrane.
Accommodatie: Hotel Farah Inn Ifrane 
*** (of gelijkwaardig)
Dag 5: Ifrane - Fès - Ifrane
Ontbijt en 2 uur skiën. Door naar Fès 
naar de moskee Karaouine (vanaf 
buiten), de koranschool Medersa 
Attarine en de wijk waar 
ambachtslieden woonden. Terug naar 
Ifrane (ca. 140 km). 
Accommodatie: Hotel Farah Inn  
Ifrane *** (of gelijkwaardig)
Dag 6: Ifrane - Béni Mellal - 
Marrakech
Rit van Ifrane naar Béni Mellal. U steekt 
de Midden Atlas over bij Azoru en rijdt 

door Khenifra naar Béni Mellal. Door 
naar Marrakech, de rode stad en de 
laatste koningsstad van de reis. Diner 
met folklorische show (ca. 430 km).
Accommodatie: LABRANDA Rose Aqua 
Parc **** (of gelijkwaardig)
Dag 7: Marrakech
Ontbijt en bezoek aan de Menara tuinen, 
het Bahia-paleis, de Koutoubia moskee 
(vanaf buiten), de Saaditombes en de 
Djemaa el Fna.
Accommodatie: LABRANDA Rose Aqua 
Parc **** (of gelijkwaardig)
Dag 8: Marrakech
Ontbijt. Afhankelijk van de vluchttijd 
transfer naar de luchthaven of het 
aansluitende hotel in Marrakech.
Verzorging:
Halfpension met ontbijt en diner tijdens 
de rondreis.

Zie pagina 105 voor hulp bij het boeken.

Sportliefhebber
Cultuurliefhebber
Skisportcentrum Ifrane
Bezichting koningssteden
Droomachtig winterlandschap

Cultuur
Natuur
Actief
Belevenis
Avontuur

Mijn voordelen:
• Duitssprekende gids
• Inclusief toeristenbelasting

8 dagen/7nachten 
o.b.v. HP incl. vlucht

 8 dagen/7 nachten van/naar

Inbegrepen diensten
• 7 nachten o.b.v. halfpension
• Transfer van/naar luchthaven Agadir
• Vervoer per bus met airco
• Excursies, entreegelden zoals 

beschreven

Minimaal aantal  
deelnemers
4 pers. (zie algemene voorwaarden)

Termijnen
Aankomst op dinsdag: 13.11-20.11, 11.12-
18.12, 08.01-15.01, 12.02-19.02, 12.03-19.03, 
09.04-16.04.
Opmerking
O.v.v. van wijzigingen. Bij boekingen met 
alleen acco is de transfer inbegrepen. 
Van/naar andere luchthavens dient u 
zelf een transfer te boeken (p. 25). 
Aansluitend verblijf met hotels in 
Agadir/Marrakech te combineren. 
Combitoeslag p.p. €20.
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€ 845p.p. vanaf 
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.
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Magie van de Sahara

Indrukwekkende zandduinen, UNESCO-Werelderfgoed en een spannende rit door de Hoge Atlas - dit en nog 
veel meer staat u te wachten tijdens deze 7-daagse reis door het magische landschap van Marokko. De  
bestemming is de metershoge zandduinen van Chegaga, de grootste van het land.

Dag 1 (di): Agadir
Aankomst en transfer naar uw hotel. 
Accommodatie: Anezi Tower ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 2 (wo): Agadir - Taroudant -  
Taliouine - Ouarzazate
Ontbijt en rit naar Ouarzazate. Bezoek 
aan Taroudant. Onderweg naar Tailouine 
komt u langs het Atlasgebergte en 
kleine berberdorpen. Diner en 
overnachting in Ouarzazate (ca. 380 km).
Accommodatie: Riad Similar ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 3 (do): Ouarzazate - 
Tamegroute - Chegaga Sanddünen
Ontbijt en rit naar M'hamid naar de Tizi 
N'Tinifift en de Draa Tal. Onderweg 
bezoekt u de kasbah, Tamnougalt en een 
palmentuin. Hierna gaat u verder met 
een woestijntocht over de zandduinen 
Chegaga. Rit op een kameel. Diner met 
nomadenmuziek en overnachting in een 

berbertent  
(ca. 260 km).
Accommodatie: Caravane du Sud - in een 
tent
Dag 4 (vr): Chegaga zandduinen - 
Ait Ben Haddou - Marrakech
Ontbijt en rit naar M'hamid. U gaat naar 
Tamegroute, door de Draa Tal, naar de 
Tizi N'Tichka en tenslotte naar 
Marrakech. Diner in een traditioneel 
restaurant met folklorische show. 
Overnachting in een riad  
(ca 470 km).
Accommodatie: Riad Catalina ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 5 (za): Marrakech 
Ontbijt en bezoek aan het Bahia-paleis, 
de Koutoubia moskee, de Saaditombes 
en de Menara tuinen. Diner en 
overnachting in het hotel. 
Accommodatie: Riad Catalina ****  
(of gelijkwaardig)

Dag 6 (zo): Marrakech - Agadir
Ontbijt en rit naar Agadir. De dag is ter 
vrije besteding. Diner in het hotel  
(ca. 225 km).
Accommodatie: Anezi Tower ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 7 (ma): Agadir
De dag is ter vrije besteding. Slenter 
langs de Wade Souss Avenue of over de 
Tawada Avenue. Of bezoek het 
Koutoubia museum in Agadir. Diner in 
het hotel.
Accommodatie: Anezi Tower ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 8 (di): Agadir
Afhankelijk van de vluchttijden transfer 
naar de luchthaven Agadir of 
aansluitend hotel.
Verzorging:
Halfpension tijdens de rondreis.

Zie pagina 105 bij hulp bij het boeken.

Natuurzoekers
Avonturier
Kasbah Aït-Ben-Haddou
Overnachting in een 
berbertent

Cultuur
Natuur
Ontspanning
Belevenis
Avontuur

Mijn voordelen:
• Duitssprekende gids
• Inclusief toeristenbelasting

8 dagen/7 nachten
o.b.v HP incl. vlucht*

8 dagen/7 nachten  van/naar Agadir

Inbegrepen diensten
• 4 nachten o.b.v. HP, 1 nacht o.b.v. HP 

(tent), 2 nachten LO (riad)
• Transfer van/naar luchthaven Agadir
• Vervoer per terreinwagens
• Toeristenbelasting in de hotels

Minimaal aantal  
deelnemers
4 pers. (zie algemene reisvoorwaarden)

Termijnen
Aankomst op dinsdag. Nov: 20, 27. Dec: 
18, 25. Jan: 22, 29. Feb: 19, 26. Mrt: 19, 26. 
Apr: 16, 23.

Opmerking
O.v.v. wijzigingen. Bij boekingen met 
alleen een accommodatie, transfer 
AGA/RAK incl. Van/naar andere 
luchthavens dient u zelf een transfer te 
boeken (p. 25). Aansluitend verblijf met 
hotels in Agadir/Marrakech te 
combineren. Combitoeslag p.p. €20.

€ 736p.p. vanaf 
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

Ro
nd

re
iz

en



101

M
a

ro
kk

o

90 km0

Agadir Zagora

Erfoud

Errachidia

Tinghir
Quar-
zazate

Ait Ben 
Haddou

Atlantische 
Oceaan

Marokko

H
o

g
e

 A
t

l
a

s

Algerije

Marrakech

Jebel

Toubkal

4167m

Straat van de kasbah's met huurauto

Met een huurauto heeft u de beste mogelijkheid om het land en de bevolking te leren kennen. Onze route 
brengt u langs indrukwekkende landschappen van het Atlasgebergte tot in de woestijn. Bezoek  
bezienswaardigheden zoals de beroemde kasbah Aït-Ben-Haddou.

Dag 1: Agadir - Marrakech
Aankomst en transfer naar het hotel.  
De rest van de dag ter vrije besteding.
Accommodatie: LABRANDA Rose Aqua 
Parc **** (of gelijkwaardig)
Dag 2: Marrakech - Zagora
Ontbijt en rit naar Zagora (huurauto), 
aan de rand van de woestijn.
Accommodatie: Riad Lamane ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 3: Zagora - Alnif - Erfoud
Rit naar Tazzarine en Alnif naar de regio 
Rissani. Bezoek aan het graf van Moulay 
Ali Chrif, de stichter van de Alawid-
dynastie (bezoek van buitenaf). Diner en 
overnachting in het hotel in Erfoud.
Accommodatie: Kasbah Tizimi ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 4: Erfoud - Tinghir
Ontbijt en rit richting Ouarzazate over 
de straat van de 1000 kasbah's. 
Onderweg kunt u stoppen in de 

Todghakloof. Hierna rijdt u verder naar 
Tinghir, waar u zult dineren en 
overnachten.
Accommodatie: Hotel Kasbah  
Lamrani **** (of gelijkwaardig)
Dag 5: Tinghir - Boumalne Dades - 
Ouarzazate - Aït-Ben-Haddou 
Rit naar de straat van de kasbah's door 
de Dades Vallei naar Aït-Ben-Haddou. In 
Baoumalne Dades begint de Dadeskloof. 
Stop bij Ouarzazate, een plateau-stad, 
voor een prachtig panoramisch uitzicht. 
De reis gaat verder naar het dorp Aït-
Ben-Haddou met zijn prachtige kasbah, 
dat op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO staat en heeft gediend als een 
decor voor vele films. Overnachting en 
diner in de riad.
Accommodatie: Riad Maktoub ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 6: Aït-Ben-Haddou - Marrakech
Ontbijt en rit naar de Tizi N'Tichka Pass. 

's Middags komt u aan in Marrakech en 
heeft u de mogelijkheid de Djemaa el 
Fna te bezoeken. Hierna diner en 
overnachting in een riad.
Accommodatie: Riad Slitine ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 7: Marrakech 
U heeft de mogelijkheid de rode stad 
verder te ontdekken. Bezoek 
bijvoorbeeld de beroemde Saaditombes. 
Diner in het hotel. 
Accommodatie: Riad Slitine ****  
(of gelijkwaardig)
Dag 8: Marrakech - Agadir
Ontbijt in het hotel. Afhankelijk van de 
vluchttijden transfer naar de luchthaven 
of het aansluitende hotel.
Verzorging:
Halfpension met ontbijt en diner tijdens 
de rondreis.

Zie pagina 105 voor hulp bij het boeken.

Avonturier 
Individualist
Fascinerende landschappen
Dades vallei
Aït-Ben-Haddou

Cultuur
Natuur
Actief
Culinair
Belevenis

Mijn voordelen:
• Duitssprekende gids
• Inclusief toeristenbelasting

8 dagen/7 nachten
o.b.v. HP incl vlucht*

p.p. vanaf € 680
*is gebaseerd op de goedkoopste vlucht vanuit 
Nederland of grensregio Duitsland.

8 dagen/7 nachten  van/naar Agadir

Inbegrepen diensten
• 7 nachten o.b.v. halfpension
• Huurauto volgens geboekte 

categorie
• Excursies, bezichtigingen en 

entreegelden zoals beschreven
• Toeristenbelasting in de hotels 

Termijnen
Dagelijks: 01.11.2018 - 23.04.2019
Opmerking
Onder voorbehoud van wijzigingen. Bij 
boekingen met alleen een 
accommodatie (zonder vlucht), is de 
transfer van/naar luchthaven Agadir 
inbegrepen. Van/naar andere 
luchthavens dient u zelf een transfer te 
boeken (p. 25). Vluchtgegevens verplicht 
doorgeven. Aansluitend verblijf met 
hotels in Agadir/Marrakech te 
combineren. Combinatietoeslag 
Agadir/Marrakech p.p. €20.
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Extra informatie voor het boeken

EUR

Marokko
Excursies
Onze reisleiding ter plaatse biedt u verschillende 
interessante excursies aan die u de mogelijkheid 
geven om het land en zijn inwoners beter 
te leren kennen. Let u erop dat deze excursies 
niet door FTI Reizen, maar door Meeting Point, 
het agentschap ter plaatse worden georganiseerd.

Inreisbepalingen
Nederlandse staatsburgers dienen in het bezit 
te zijn van een paspoort die na terugkomst in  
Nederland nog minimaal 6 maanden geldig is. Dit 
geldt ook voor kinderen, zij dienen in het bezit te 
zijn van een kinderpaspoort. Er is geen visumplicht 
voor een verblijf tot 90 dagen. Iedere reiziger is zelf  
verantwoordelijk voor het juist naleven van de in- en 
afreisbepalingen. Burgers met andere nationaliteiten 
kunnen voor de voor hun geldige inreisbepalingen 
terecht bij de betreffende autoriteit in hun land, 
aangezien er afzonderlijke voorwaarden van  
toepassing kunnen zijn. 

Eten en drinken
Buiten de faciliteiten van het hotel dient u alleen  
gekookt en gefrituurd voedsel te eten. Let op bij  
salades, ongeschild fruit en ijs. Aangeraden wordt 
om tafel- en mineraalwater te drinken, ijsblokjes 
dienen vermeden te worden. Let u erop dat in  
hotels en restaurants aan personen onder de  
18 geen alcohol geschonken wordt. FTI Reizen is 
niet aansprakelijk voor de diensten die door de  
restaurants worden aangeboden.

Feestdagen
6 november: jaarlijkse vredesmars
18 november: Onafhankelijkheidsdag
1 januari: Nieuwjaar
3 augustus: geboortedag profeet Mohammed
11 augustus: Onafhankelijkheidsmanifest 

Filmen en fotograferen
Het fotograferen of filmen van bruggen, ministeries, 
politiebureaus en militaire voorwerpen is verboden. 
Als u mensen wilt fotograferen dient u eerst om 
toestemming te vragen. Biddende mensen mag u 
nooit fotograferen. 

Geld en valuta
De landelijke valuta is de Marokkaanse Dirham 
(MAD). Koers: 1 euro = ca. 11 MAD (standdatum: 
06/18). Het wisselen van valuta is bij alle grote  
banken en hotels mogelijk.

Gezondheid en vaccinaties
Momenteel zijn er geen vereiste vaccinaties.  
Raadpleeg de GGD voor de aanbevolen 
reisvaccinaties. Artsen worden meestal 
bemiddeld door het hotel. Er wordt geadviseerd 
een reisverzekering af te sluiten om onder andere 
ziektekosten (deels) te kunnen dekken.

Klimaat en kleding
De overgang van de Middellandse Zee beïnvloedt 
het noordwesten van het land tot het Sahara- 
gedeelte: in het zuiden en zuidoosten. De Midden en 
Hoge Atlas vormen de grenzen. In het noordwesten 
van het land heerst een mediterraan klimaat met 
droge, hete zomers en milde, regenachtige winters. 
Het binnenland kent een continentaal klimaat, met 
in de winter hoge regenval van 1000 meter boven 
de zeespiegel. Bij het bezoeken van een kerk of  
moskee dient u aangepaste kleding te dragen 
(schouders en knieën moeten bedekt zijn). Vrouwen 
dienen tevens een hoofddoek te dragen in  
Islamitische gebouwen.

Autorijden
Om auto te kunnen rijden in Marokko dient u in het 
bezit te zijn van de groene verzekeringskaart met de 
opmerking ‘geldig in Marokko’. 

Lokale tijd
West-Europese tijd (GTM), gelijk aan de centrale  
Europese tijd in Nederland, min 1 uur. De overgang 
tussen zomer- en wintertijd is getimed, dus in 
de lente of herfst kan het afwijken. Tijdens de  
vastenmaanden van de ramadan is het tijdsverschil 
min 2 uur.

Taal
De twee hoofdtalen van Marokko zijn Arabisch en 
Frans. In de grote steden en op toeristische plekken 
wordt meestal Engels en steeds meer Duits  
gesproken.

Fooien
In Marokko is het geven van fooi voor iedere dienst 
gebruikelijk. Het is normaal om ongeveer 10% fooi 
te geven bovenop het totale bedrag. 

Verkeer
Het openbare busnetwerk is goed ontwikkeld en 
de prijzen zijn gunstig voor de omstandigheden.  
Gedeelde taxi’s (Grands-taxi’s) rijden bijna overal. 
Zorg er van tevoren voor dat de meter aanstaat,  
indien u voor de rit niet onderhandelt over prijzen.

Water- en stroomvoorziening
Let erop dat er geminimaliseerde toevoer van  
water en stroom voor kan komen tijdens het droge 
seizoen. Over het algemeen is de spanning 220 volt. 
Een wereldstekker wordt aanbevolen. 

Douaneregelingen
Marokko kent strenge deviezenregelgeving. 
Meer dan 1000 MAD meenemen moet 
worden aangegeven. Bij aankomst in Marokko 
mag per volwassene 200 sigaretten of 50 
sigaren of 250 gram tabak, 1 liter sterke drank, 
een kleine hoeveelheid parfum en persoonlijke 
voorwerpen belastingvrij worden vervoerd. 

Opmerking
Over het algemeen zijn onze tarieven alleen geldig 
voor de Europese markt, wat betekent dat de klant 
een burger dient te zijn van een land in de Europese 
Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of 
woonachtig dient te zijn in de EU / EER. Burgers van 
de Mahgreb-staten mogen niet op een kamer met 
een burger van een Europees land, waarmee zij niet 
getrouwd zijn. Het is mogelijk dat de hotelier de  
reservering ter plaatse afkeurt. 

Boekingsbevestiging en reisdocumenten
Controleer na ontvangst van de boekingsbevestiging 
en reisdocumenten of de informatie en uw  
persoonlijke gegevens correct en volledig zijn.  
Als u onjuistheden vaststelt of de documenten zijn  
onvolledig, dient u ons hiervan direct op de  
hoogte te stellen.

Flexibele vakantiecombinaties
Voor de meeste bestemmingen heeft u de  
mogelijkheid om een pakketreis of de services 
apart te boeken. Combineer zelf uw vlucht, hotels,  
rondreizen en autohuur. Het PauLi-systeem stelt 
pakketreizen samen met lijnvluchten die kunnen  
afwijken van de prijzen in de brochure.

Vlucht
Houd er rekening mee dat catering op korte of  
middellange afstanden niet altijd standaard is  
inbegrepen bij alle luchtvaartmaatschappijen.  
U kunt hierover van tevoren bij de betreffende  
luchtvaartmaatschappij informeren.

Vroegboekkorting 
Hoe eerder u boekt, hoe meer u kunt besparen. 
Voor bijna alle hotels bieden wij vroegboekkorting 
aan en daarnaast bieden wij nog een TOP- en  
Super Early Bird-korting aan voor enkele hotels. De  
hoogte van deze kortingen is meestal afhankelijk 
van het seizoen en de duur van het verblijf. 

FTI-bonus

De FTI-bonus geldt per volwassene voor één  
verblijf en wordt niet toegekend voor een volgend, 
aansluitend verblijf. 

Kinderen onder 2 jaar
Vlucht:
Per volwassenen kan er een kind onder 2 jaar gratis 
mee op chartervluchten. Op lijndienstvluchten  
kan een kind onder 2 jaar mee tegen een kleine  
vergoeding. Bepalend is de leeftijd van het kind 
ten tijde van de terugvlucht. Er kan geen aanspraak  
worden gemaakt op een eigen stoel.

Hotel:
Babybedjes en maaltijden kunnen worden  
geboekt op basis van beschikbaarheid en dienen 
rechtstreeks aan het hotel te worden betaald.

Kinderen onder 16 jaar 
Vlucht:
Voor kinderkorting- en prijzen zijn de  
vluchttoeslagen- of kortingen reeds in de prijs  
verwerkt. Houdt u er rekening mee dat wanneer 
u een Comfort Class boekt bij Condor-vluchten,  
er geen kinderkorting geldig is. 

Hotels:
Veel hotels bieden aantrekkelijke kindertarieven en 
kinderkorting aan in het geval dat u alleen reist met 
uw kind of als u als gezin reist met 3 kinderen tot 
maximaal 16 jaar. Bepalend voor de kindertarieven 
 of kinderkorting is de leeftijd van het kind aan het 

einde van de geboekte periode. Kindertarieven en 
kinderkorting in hotels is in de regel alleen van  
toepassing bij twee volledig betalende personen. 
Als verschillende tarieven worden geadverteerd, 
dan wordt de eerste korting of het eerste tarief  
berekend op basis van de leeftijd van het oudste 
kind. De andere tarieven of kortingen worden  
berekend op basis van de leeftijd van de overige  
kinderen in aflopende volgorde. 

Zelf opgebouwde reis
Het is mogelijk om een reis te boeken waarbij 
niet over de gehele reisperiode de accommodatie  
inclusief is. Houd er wel rekening mee dat bij een 
zelf opgebouwde reis de transfer niet inclusief is, 
deze dient apart bijgeboekt te worden.

Low cost-kamers
In sommige hotels hebben wij een aantal low 
cost-kamers beschikbaar. Deze kamers hebben  
dezelfde faciliteiten als gewone kamers, maar dan 
voor een voordeligere prijs. De meeste andere  
kortingen en aanbiedingen zijn ook van toepassing 
op deze low cost-kamers. 

Minimale verblijfsduur
Houdt u er rekening mee dat hoteliers voor bepaalde 
data een minimale verblijfsduur kunnen vragen in 
verband met speciale evenementen (zoals beurzen, 
vakanties etc.), die in ons boekingssysteem wordt 
ingevoerd.

Seizoensovergang naar winter
2019/2020
Reismogelijkheden en prijzen voor vertrek in het  
zomerseizoen 2019 zijn opgenomen in deze brochure. 
Op het moment van drukken waren er nog geen  
extra vluchten voor het winterseizoen 2019/2020 
bekend. Om deze reden kunnen boekingen  
waarvan de terugvlucht plaatsvindt na de laatste 
vermelde heenvlucht in de eerste instantie  
alleen met een reservering worden bevestigd. 
Houd u er rekening mee dat er in het winterseizoen 
2019/2020 wijzigingen kunnen zijn m.b.t. de  
luchtvaartmaatschappij, uw geboekte reisduur  
(langer of korter) en/of de luchthaven van  
aankomst. Uiteraard zullen wij u tijdig informeren 
als een wijziging op uw boeking van toepassing is.  
U ontvangt automatisch een nieuwe, gewijzigde 
reisbevestiging of factuur met de daadwerkelijke 
reisduur, geboekte retourvlucht, luchthaven en de 
verlaagde of verhoogde prijs. In deze gevallen wordt 
u uiteraard eerst gevraagd om ons binnen 14 dagen 
na ontvangst van de wijzigingen ons op de hoogte 
te stellen of u de boeking wilt behouden. Met het 
verschijnen van de nieuwe FTI-brochure verliezen 
alle eerdere prijzen van de producten en diens-
ten hun geldigheid in de reisperiodes die worden  
geadverteerd in de nieuwe gepubliceerde brochure. 
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Belangrijke informatie A-Z

Animatie en amusement
In veel hotels is het publiek internationaal. 
Het amusementsprogramma of de animatie 
vinden niet altijd in het Duits plaats, maar zijn 
meertalig en afhankelijk van de nationaliteit die 
het sterkst vertegenwoordigd is. Dit geldt ook 
voor de kinderopvang. Door de animatie kan het 
geluidsniveau‚ s avonds wat hoger liggen.

Service ter plaatse/reisleiding
Mocht u tijdens uw verblijf extra diensten willen 
boeken of een probleem hebben, dan staan op veel 
plaatsen de medewerkers van onze lokale partner 
met raad en daad voor u klaar. Houd er rekening 
mee dat de recepties in de hotels soms geen vaste 
tijden hebben dat er iemand aanwezig is. Meer 
informatie ontvangt u met uw reisdocumenten.

Bouwwerkzaamheden
Bouwwerkzaamheden op grond van een stijgende 
vraag en populariteit kunnen in toeristische 
gebieden in elk seizoen voorkomen. Er wordt op 
korte termijn gebouwd of de bouwwerkzaamheden 
nemen maanden in beslag. Het is niet altijd 
eenvoudig om op de hoogte te zijn van de laatste 
stand van zaken. Als wij op de hoogte worden 
gesteld van dergelijke nadelige zaken of overlast, 
informeren we u zo snel mogelijk.

Inreisbepalingen
Voor de naleving van de geldende in- en 
uitreisbepalingen in het betreffende vakantieland 
is elke reiziger zelf verantwoordelijk. Zorg 
ervoor dat u in het bezit bent van een geldige 
identiteitskaart, paspoort of een visum, wanneer 
dat nodig is. Officiële informatie kunt u verkrijgen 
bij ambassades en consulaten. Minderjarigen 
die zonder hun ouder/voogd reizen moeten een 
gelegaliseerd volmacht van hun ouder/voogd bij 
zich hebben.

Gezondheid op reis
In veel landen worden gerechten anders bereid 
dan bij ons, bijvoorbeeld met andere ingrediënten, 
wat tot maag- of darmklachten kan leiden. Onze 
tip: eet bij voorkeur goed doorbakken of gekookte 
gerechten en schil door uzelf gewassen fruit. 
Vermijd ijsblokjes in drankjes en drink geen 
water uit de kraan. We raden u aan om een goed 
uitgeruste reisapotheek mee te nemen op reis.

Gezondheidsinformatie
De reiziger dient op tijd te informeren naar 
bescherming tegen infecties, vaccinaties en 
andere preventieve maatregelen; evt. dient men 
advies van een dokter in te winnen voor trombose 
en andere gezondheidsrisico‘s. We willen ook 
wijzen op algemene informatie, met name van de 
gezondheidsinstanties, artsen die ervaring hebben 
met medische kwesties op reis, tropenartsen, 
informatiediensten voor medische zaken op reis.

Hotelfaciliteiten in het voor- en 
naseizoen
Houd er rekening mee dat in het voor- en 
naseizoen sommige faciliteiten van het hotel en de 
buitenzwembaden nog niet of slechts in beperkte 
mate beschikbaar zijn. Verder kunnen in het voor- 
en naseizoen de tijden voor kinderopvang beperkter 
zijn.

Borg
In veel hotels is het gebruikelijk dat er een borg 
betaald moet worden. Deze borg kan bijvoorbeeld 
worden gebruikt voor het vergoeden van ontstane 
schade of bijkomende kosten, zoals telefoonkosten, 
spabehandelingen, etc.

Hotelkamer
Overeenkomstig de internationale hotelbepalingen 
wordt verzocht u op de dag van vertrek vóór 12 
uur uit te checken. Op de dag van aankomst kunt 
u over het algemeen tussen 14 en 16 uur terecht in 
uw kamer. De beschrijvingen van de accommodatie 
hebben betrekking op tweepersoonskamers. 
Een tweepersoonskamer kan bestaan uit een 
tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden. 
De tweepersoonskamers met een extra bed 
beschikken, al naargelang de faciliteiten van 
het hotel, over een slaapbank, een bank of een 
opklapbed. Een extra bed kan smaller of korter 
zijn dan een normaal bed. De eenpersoonskamers 

verschillen van de tweepersoonskamers qua 
ligging, faciliteiten en grootte. In veel hotels staan 
als eenpersoonskamer tweepersoonskamers 
voor gebruik door één persoon ter beschikking. 
Bij studio´s, appartementen en familiekamers 
dient men rekening te houden met de vermelde 
maximale bezetting en de faciliteiten. De reiniging 
van studio‘s en appartementen omvat over het 
algemeen niet het afwassen van de vaat. De 
vermelde grootte van de kamer gaat, voor zover 
niet nader gedefinieerd, altijd om het bruikbare 
oppervlak van de kamer met balkon of terras.

Nachtvluchten / Aankomst/vertrek ‚s nachts
Als u ‚s nachts of ‚s morgens vroeg aankomt 
of vertrekt, gelden ook hier de internationale 
hotelbepalingen. Zie de punten „Hotelkamer“ en 
„Verzorging/All Inclusive“.

Kaarten
De algemene informatie over de bestemmingen 
(bezienswaardigheden, stadsplattegronden, 
infrastructuur) met stand datum van redactie is 
onder voorbehoud. Vergissingen en wijzigingen 
voorbehouden.

Airconditioning/zwembaden/ 
ligstoelen en parasols
We vragen uw begrip voor het feit dat de 
airconditioning vanwege energiebesparing 
slechts op bepaalde tijden en afhankelijk van de 
buitentemperatuur in werking is. De hotelhouder 
beslist wanneer de airconditioning (individueel 
of centraal) wordt ingeschakeld. Houd er rekening 
mee dat dat niet elk verwarmbaar zwembad ook 
daadwerkelijk verwarmd is. De buitenbaden van 
de hotels zijn over het algemeen niet verwarmd 
en in de wintermaanden enkel afhankelijk van de 
weersomstandigheden te gebruiken. Ligstoelen en 
parasols zijn in de meeste hotels bij het zwembad 
en aan het strand verkrijgbaar zolang de voorraad 
strekt. Al naargelang de drukte is het niet altijd 
mogelijk, elke gast een ligstoel en een parasol ter 
beschikking te stellen. Uitsluitend het gratis gebruik 
van ligstoelen, parasols en badhanddoeken voor het 
strand wordt vermeld, anders is het gebruik ervan 
tegen betaling (ter plaatse te betalen).

Creditcards
Met VISA, MasterCard en American Express kunt u 
wereldwijd terecht. Ook uw vakantie met FTI kunt 
u met creditcard betalen. Per 01.01.2018 vervalt de 
toeslag voor betalingen met VISA en MASTERCARD, 
bij betaling met American Express, wanneer deze 
wettelijk geregeld is. FTI behoud zich het recht, bij 
niet wettelijk geregistreerde creditkaarten, weer 
een toeslag bij de klant te rekenen. De hoogte wordt 
bij boeking medegedeeld.

Reizen naar andere landen
„Een ander land, andere gewoontes“: Onze 
gewoontes en vereisten worden in andere landen 
vaak niet bereikt. Andere culturen hebben 
een andere mentaliteit, andere gebruiken en 
vanzelfsprekendheden.
In zuidelijke landen speelt het leven zich ‚s avonds 
en ‚s nachts vaak buiten af. Dit gaat onvermijdelijk 
gepaard met wat meer lawaai.

Rondreizen
De meeste inheemse, officieel erkende reisleiders 
spreken niet altijd perfect Duits of Engels. Als de 
situatie dat vereist, zijn veranderingen van het 
verloop van de reis mogelijk, maar het karakter 
van de rondreis blijft behouden. Onze groepsreizen 
worden continu begeleid door een Duitssprekende 
reisleider. Bij het boeken van een individuele reis 
kunt u kiezen uit lokaal wisselende reisleiders of 
een continue reisleiding tegen bijbetaling. Bij lokaal 
wisselende reisleiders bent u tijdens de ritten op 
pad met een chauffeur die Engels spreekt, maar 
die niet als reisleider fungeert. Bij de punten die op 
het programma staan wordt u opgewacht door een 
lokale reisleider.
In de grotere steden zijn Duitssprekende, lokale 
reisleiders beschikbaar. Als dat niet het geval is, dan 
vindt de bezichtiging plaats in het Engels. Gegevens 
over ongeveer af te leggen kilometers hebben over 
het algemeen betrekking op de directe route van A 
naar B en kunnen afwijken van het daadwerkelijk 
gereden aantal kilometers. Houd er rekening mee 
dat de vermelde duur van de rit al naargelang 

het weer en de drukte op de weg aanzienlijk kan 
afwijken. We hopen op uw begrip hiervoor.

Veiligheid tijdens het zwemmen
Zwemmen in open water brengt helaas bijzondere 
risico‘s met zich mee. De stroming en de branding 
van de zee worden gemakkelijk onderschat en de 
eigen lichaamskracht wordt graag overschat. Zorg 
ervoor dat er altijd toezicht is op uw kinderen – 
ook bij het hotelzwembad. Zwem indien mogelijk 
alleen bij bewaakte stranden en ga nooit alleen 
zwemmen. Kijk naar de waarschuwingsvlaggen en 
zorg ervoor dat u weet wat deze betekenen. Voor 
het zwemmen in openbaar zwemwater adviseren 
wij u om altijd vooraf te informeren naar de 
plaatselijke omstandigheden en weersinvloeden – 
bijvoorbeeld in uw hotel, bij de strandwacht of bij 
andere mensen die bekend zijn met de plaatselijke 
omstandigheden.

Bijzondere bagage
Bijzondere bagage moet tijdig bij de desbetreffende 
luchtvaartmaatschappij worden gemeld en 
betaald. Meer informatie hierover verkrijgt u bij uw 
reisbureau. Houd er rekening mee dat het vervoeren 
van bijzondere bagage (fietsen, surfplanken, duik- 
en golfspullen, etc.) naar/van het hotel alleen op 
aanvraag mogelijk is en dat deze kosten nog niet in 
de reiskosten zijn inbegrepen.

Sport en amusement
Het in veel hotels aangeboden sport- en 
amusementsprogramma is op basis van 
beschikbaarheid en het programma van 
het betreffende hotel. Ook de verhuur 
van sportmateriaal is afhankelijk van de 
beschikbaarheid ter plaatse. In het voor- en 
naseizoen kan het voorkomen dat bepaalde sport- 
en amusementsprogramma‘s slechts beperkt 
beschikbaar zijn. De genoemde watersporten 
worden ter plaatse over het algemeen door lokale 
aanbieders aangeboden en zijn dan ook geen 
diensten van het hotel.

Tussenstops
Mocht u bij tussenstops de wachttijd op een andere 
manier benutten (bijvoorbeeld een rondleiding 
door de stad), let er dan op dat u weer op tijd op 
de luchthaven bent voor het inchecken voor de 
vervolgvlucht (minimaal 1,5 uur van tevoren), 
omdat anders niet gegarandeerd is dat u nog mee 
kunt.

Stranden
Stranden zijn openbaar eigendom en voor iedereen 
toegankelijk. Voor de hygiëne is de betreffende 
gemeente verantwoordelijk. Ondanks inspanningen 
van het hotel om het aangrenzende strandgedeelte 
schoon te houden, kunnen verontreinigingen niet 
worden uitgesloten.
Afhankelijk van het weer en door verschillende 
getijden is zwemmen soms niet, slechts beperkt of 
alleen op bepaalde plekken mogelijk.

Transfer
Bij aankomst op de luchthaven van uw bestemming 
wordt u opgewacht door uw reisleiding of door een 
chauffeur van het plaatselijke reisbureau, die voor 
de transfer naar het geboekte hotel zorgt, voor 
zover dit in uw reisarrangement is inbegrepen. 
Houd er rekening mee dat meerdere hotels door één 
bus kunnen worden aangedaan en onze reisleiding 
u niet altijd persoonlijk tot uw accommodatie kan 
begeleiden. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk 
dat al uw bagage in de transfer wordt ingeladen en 
ook weer uit de transfer gehaald wordt wanneer u 
uw bestemming bereikt heeft.

Omboekingen en annuleringen ter 
plaatse
Houd er rekening mee dat u met ons een 
reisovereenkomst heeft afgesloten voor de 
afzonderlijk geboekte diensten en dat u deze niet 
eenzijdig kunt veranderen. Omboekingen ter 
plaatse vallen buiten onze invloedssfeer en leiden 
er in principe niet toe dat we de oorspronkelijk bij 
ons geboekte diensten kunnen restitueren.
In deze gevallen vergoeden we uitsluitend de 
zogenoemde „bespaarde kosten“, d.w.z. wat 
de dienstverlener ons niet in rekening brengt. 
Dit is vaak minder dan de klant verwacht. Als 
u afzonderlijke diensten ter plaatse niet wilt 

gebruiken (bijvoorbeeld een hotelovernachting, 
omdat u de reisroute heeft gewijzigd), breng ons 
daar dan onmiddellijk van op de hoogte, want 
anders brengt het hotel de volledige prijs van de 
reis in rekening en kunnen wij ook niets restitueren.

Ongedierte
In zuidelijke landen komen door het klimaat meer 
insecten voor. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
is niet altijd te vermijden.

Verzorging/All Inclusive
Bij de verzorgingsopties halfpension, volpension 
en All Inclusive begint de geboekte dienst op de 
dag van aankomst met het diner en eindigt op 
de dag van vertrek met het ontbijt. Bij een late 
aankomst in het hotel of een vroeg vertrek is 
het hotel niet verplicht een diner of ontbijt te 
serveren. Een all-inclusive aanbod omvat over 
het algemeen alle maaltijden, beginnend met 
het avondeten en eindigend met het ontbijt, 
alsmede lokale alcoholische drankjes, frisdranken 
en een sport- en amusementsaanbod. Neem a.u.b. 
de exacte beschrijving van de afzonderlijke All 
Inclusive aanbiedingen in acht. Ter identificatie 
moet in de meeste hotels tijdens het verblijf een 
plastic armbandje worden gedragen of u krijgt in 
plaats daarvan een plastic kaart. Het aanbod bij 
de maaltijden kan evt. in het voor- en naseizoen 
afwijken. Een buffetvorm kan in voor- en naseizoen 
niet altijd door het hotel worden aangeboden. Als 
alternatief kunnen de gasten kiezen uit het hele à 
la carte menu.

Water en stroom
In sommige vakantielanden kunnen met name 
in de zomermaanden water en stroom krap 
worden. Dit ligt aan de in veel landen heersende 
extreme droogte, die water schaars maakt. Ga er 
dus alstublieft zuinig mee om. Ook zijn bij een 
stroomuitval onderdelen voor stroomgeneratoren 
niet altijd meteen voorhanden, wat ook hier tot 
ongemakken kan leiden. Hoewel veel hotels eigen 
noodstroomgeneratoren hebben, vragen we uw 
begrip voor het feit dat de voorziening niet altijd 
continu gegarandeerd is.

De FTI hotelwaardering

BB  Functionele hotels vaak in lokale stijl  
 van het land gebouwd
BBB  Populaire middenklasse hotels
BBBB   Comfortabele hotels
BBBBB   Eersteklashotels met goede service en 

uitstekende faciliteiten
BBBBBB   Luxehotels met voortreffelijke 

faciliteiten en perfecte service



Opmerkingen: alle condities gelden onder voorbehoud van wijzigingen door de vliegmaatschappijen. Laatste update: Juni 2018
Opmerkingen voor reisbureaus: speciale aanmeldingen via www.fti-service.nl.

  Transavia 
Transavia, onderdeel van de AIR FRANCE KLM Group, verzorgt al 50 jaar lijndiensten en chartervluchten naar meer dan  
110 be stemmingen, met name in Europa en Noord Afrika. Het is de meest toegankelijke budgetluchtvaartmaatschappij van 
Europa, leidend in gastvrijheid, service en digitale dienstverlening. Transavia biedt voor zowel de vakantie- als de zakelijke 
reiziger een aantrekkelijke basis ticketprijs met additionele (betaalde) producten en diensten. Transavia vervoert per jaar 
miljoenen passagiers en opereert met een jonge, milieuvriendelijke vloot. Transavia biedt vluchten aan vanaf zes basislocaties 
in Europa; vanuit Nederland vanaf Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven. Vanuit Frankrijk vanaf Parijs, Nantes en 
Lyon. 

VLUCHTEN VANAF AMSTERDAM NAAR

Agadir

Marrakech

Services

Tijdens de vlucht komt ons cabinepersoneel langs met ons  
veelzijdige assortiment aan eten, drinken en non-food producten. 
Zin in iets lekkers? Van onze menukaart kunt u kiezen uit onder 
andere warme snacks, sandwiches, frisdranken en sapjes; er is 
keuze genoeg. 

Bekijk ook de aanbiedingen in ons Enjoy! Magazine aan boord 
met onder andere sieraden en leuke gadgets.

Aanvullende producten

Pakketreizen die geboekt worden via FTI zijn inclusief 10kg 
handbagage én 20kg ruimbagage. Uiteraard kunt u voorafgaand 
tegen een aantrekkelijke prijs uw favoriete stoel bijboeken. 

Onze vloot

Wij zijn trots op onze vloot. Stuk voor stuk zijn onze toestellen 
modern én in topconditie. Onze vloot bestaat uit 44 vliegtuigen, 
waarvan 36x Boeing 737-800 (189 passagiers) en 8x Boeing 
737-700 (149 passagiers).
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Grote Marokko rondreis pagina 97

Niet inbegrepen diensten:
 Persoonlijke uitgaven, drankjes en fooi voor de  

chauffeur en gids
 Optionele excursies en activiteiten
Boekingsadvies voor het reisbureau: 
Reistype: Paus Anf: R
Vervang AGA652 door de EDV-code van uw gewenste hotel(s) in Agadir en vul het 
aan met de laatste drie letters van de rondreiscode (O98/O97/O99). Voeg de 
accommodatiecode en de verzorging toe van het hotel waarmee u de rondreis 
wilt verlengen. Er is geen andere hotelregel nodig. Als het aansluitende hotel niet 
in Agadir ligt, dan moeten het hotel en de bijbehorende privétransfers  
afzonderlijk worden geboekt.
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Skidroom rondom Ifrane pagina 99

Marokko combi - genieten met lichaam & ziel pagina 98

Niet inbegrepen diensten:
 Persoonlijke uitgaven, drankjes en fooi voor de chauffeur en gids 

Optionele excursies en activiteiten
Boekingsadvies voor het reisbureau: 
Reistype: 
Vervang AGA623 door de EDV-code van uw gewenste hotel(s) in Agadir en vul  
het aan met de laatste drie letters van de rondreiscode (V23/V22). Voeg de 
accommodatiecode en de verzorging toe van het hotel waarmee u de rondreis 
wilt verlengen. Er is geen andere hotelregel nodig. Als het aansluitende hotel niet 
in Agadir ligt, dan moeten het hotel en de bijbehorende privétransfers  
afzonderlijk worden geboekt.

Magie van de Sahara pagina 100

Niet inbegrepen diensten: 
 Persoonlijke uitgaven, drankjes en fooi voor de chauffeur en gids 

Optionele excursies en activiteiten
Boekingsadvies voor het reisbureau: 
Reistype:  Paus Anf: R
Vervang AGA622 door de EDV-code van uw gewenste hotel(s) in Agadir en vul het 
aan met de laatste drie letters van de rondreiscode (E73/E72/E74). Voeg de 
accommodatiecode en de verzorging toe van het hotel waarmee u de rondreis 
wilt verlengen. Er is geen andere hotelregel nodig. Als het aansluitende hotel niet 
in Agadir ligt, dan moeten het hotel en de bijbehorende privétransfers  
afzonderlijk worden geboekt.

Straat van de kasbah's met huurauto pagina 101

Niet inbegrepen diensten: 
 Persoonlijke uitgaven, drankjes en fooi voor de chauffeur en gids 

Optionele excursies en activiteiten
Boekingsadvies voor het reisbureau: 
Reistype:  Paus Anf: R
Vervang RAK236 door de EDV-code van uw gewenste hotel(s) in Agadir en vul het 
aan met de laatste drie letters van de rondreiscode (TV25/V24/V26). Voeg de 
accommodatiecode en de verzorging toe van het hotel waarmee u de rondreis 
wilt verlengen. Er is geen andere hotelregel nodig. Als het aansluitende hotel niet 
in Agadir ligt, dan moeten het hotel en de bijbehorende privétransfers  
afzonderlijk worden geboekt.

Niet inbegrepen diensten:
 Skipas en ski-uitrusting 

Persoonlijke uitgaven, drankjes en fooi voor de chauffeur en gids 
Optionele excursies en activiteiten

Boekingsadvies voor het reisbureau: 
Reistype:  Paus Anf: R
Vervang RAK234 door de EDV-code van uw gewenste hotel(s) in Agadir en vul het 
aan met de laatste drie letters van de rondreiscode (T98/T97/T99). Voeg de 
accommodatiecode en de verzorging toe van het hotel waarmee u de rondreis 
wilt verlengen. Er is geen andere hotelregel nodig. Als het aansluitende hotel 
niet in Agadir ligt, dan moeten het hotel en de bijbehorende privétransfers 
afzonderlijk worden geboekt.

RONDREIZEN - HULP BIJ HET BOEKEN

EDV-Code Kamertype Bezettingvolwassene/kind Verzorging

Grote Marokko rondreis

AGA652 O98 DZ 2 / 1 H

AGA652 O97 EZ 1 / 1 H

AGA652 O99 DZ 3 / - H

*Bij boeking zonder vlucht worden eenmalige servicekosten €20,- per volbetalende berekend Reistype: Paus Anf: R

EDV-Code Kamertype Bezetting volwassene/kind Verzorging

Fascinerende Koningssteden ****

AGA615 C88 DZ 2 / 1 H

AGA615 C87 EZ 1 / 1 H

AGA615 C89 DZ 3 / - H

*Bij boeking zonder vlucht worden eenmalige servicekosten €20,- per volbetalende berekend Reistype: Paus Anf: R

EDV-Code Kamertype Bezetting volwassene/kind Verzorging

Skidroom rondom Ifrane

RAK 234 T98 DZ 2 / 1 H

RAK 234 T97 EZ 1 / - H

RAK 234 T99 DZ 3 / - H

*Bij boeking zonder vlucht worden eenmalige servicekosten €20,- per volbetalende berekend Reistype: Paus Anf: R

EDV-Code Kamertype Bezetting volwassene/kind Verzorging

Marokko Combi - genieten met lichaam & ziel

AGA623 V23 DZ 2 / 1 H

AGA623 V22 EZ 1 / - H

*Bij boeking zonder vlucht worden eenmalige servicekosten €20,- per volbetalende berekend Reistype: Paus Anf: R

EDV-Code Kamertype Bezetting volwassene/kind Verzorging

Magie van de Sahara

AGA622 E73 DZ 2 / 1 H

AGA622 E72 EZ 1 / 1 H

AGA622 E74 DZ 3 / - H

*Bij boeking zonder vlucht worden eenmalige servicekosten €20,- per volbetalende berekend Reistype: Paus Anf: R

EDV-Code Kamertype Bezetting volwassene/kind Verzorging

Straat van de kasbah's met huurauto  (Hyundai i10 of vergelijkbaar)

RAK236 V22 DZ 2 / 1 H

RAK236 V21 EZ 1 / 1 H

RAK236 V23 DZ 3 / - H

Straat van de kasbah's met huurauto (Skoda Octavia of vergelijkbaar)

RAK236 V25 DZ 2 / 1 H

RAK236 V24 EZ 1 / 1 H

RAK236 V26 DZ 3 / - H

*Bij boeking zonder vlucht worden eenmalige servicekosten €20,- per volbetalende berekend Reistype: Paus Anf: R

Fascinerende koningssteden pagina 96

Niet inbegrepen diensten: 
 Persoonlijke uitgaven, drankjes en fooi voor de  chauffeur en gids
 Optionele excursies en activiteiten
Boekingsadvies voor het reisbureau
Reistype: Paus Anf: R
Vervang AGA615 door de EDV-code van uw gewenste hotel(s) in Agadir en vul het aan met 
de laatste drie letters van de rondreiscode (C88/C87/C89). Voeg de accommodatiecode en de 
verzorging toe van het hotel waarmee u de rondreis wilt verlengen. Er is geen andere 
hotelregel nodig. Als het aansluitende hotel niet in Agadir ligt, dan moeten het hotel en de 
bijbehorende privétransfers afzonderlijk worden geboekt.
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Algemene Reis- en betalingsvoorwaarden

De boeking van een of meer reisdienst(en) van FTI 
Touristik GmbH (hierna FTI genoemd) vanaf  
01-07-2018 zal plaatsvinden op basis van de 
volgende reis- en betalingsvoorwaarden. Die zijn 
dus zowel van toepassing op pakketreizen als op 
individuele toeristische diensten. Boekingen van 
huurauto‘s van het programma „driveFTI“ en 
„Auto‘s en Campers“ zijn uitgesloten van de 
toepassing van deze reis- en betalingsvoorwaarden. 

1. Afsluiting van het contract
(1) Met uw boeking (reisregistratie) gaat u een 
bindende overeenkomst aan met FTI met 
betrekking tot de door u gewenste reisdiensten. 
Mogelijke boekingskanalen (bijvoorbeeld 
schriftelijk, telefonisch, online, enz.) zijn met name 
boekingen via reisagenten, zoals reisbureaus, 
online reisportalen en mobiele reisverkopers of 
rechtstreeks via FTI. Vaak ontvangt u van uw 
reisagent eerst een bevestiging van de ontvangst 
van uw reisregistratie.
(2) Na ontvangst van de boekingsbevestiging / 
factuur van FTI voor de door u gewenste 
reisdiensten (op het door u opgegeven adres of 
e-mailadres of bij uw reisagent) wordt het contract 
tussen u en FTI afgesloten. 
(3) Door uw boeking verklaart u akkoord te gaan 
met de margeheffing overeenkomstig § 25 UStG. 
Afwijkende afspraken moeten schriftelijk door FTI 
worden bevestigd.

2. Insolventieverzekering / betaling / 
intrekking in geval van 
betalingsachterstand
(1) Als u een of meer reisedienst(en) (pakketreis 
en/of individuele toeristische dienst) boekt ont-
vangt u een bewijs van een insolventieverzeke-
ring (een 
onderpand met de naam en contactgegevens van 
de depositoverzekeraar van de klant) voor alle 
betalingen die u moet doen voor de reisdienst(en) 
die bij de reserveringsbevestiging / factuur zijn 
geboekt.  
(2) De betalingen op de geboekte reisdienst(en) 
moeten door u als volgt worden voldaan:
a) Na ontvangst van de boekingsbevestiging / 
factuur is een aanbetaling verschuldigd van 20% 
van de totale prijs of voor reisdiensten gemarkeerd 
als XFTI een bedrag van 40% van de totale prijs. FTI 
behoudt zich het recht voor om een hogere 
aanbetaling te eisen voor bepaalde reisdiensten, 
die in dit geval vóór het boeken aan u wordt 
meegedeeld. 
Premies voor door u geboekte 
reisverzekeringen via FTI (zie artikel 17) 
moeten volledig worden voldaan, samen 
met de aanbetaling.
Het saldo moet 30 dagen voor vertrek betaald 
worden zonder verder verzoek. Voor contracten die 
minder dan 30 dagen voor vertrek zijn gesloten, 
is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd. 
Wanneer FTI zich een herroepingsrecht 
voorbehoudt overeenkomstig artikel 6 (mini-
mum aantal deelnemers) geldt er wat anders. 
In dit geval is de betaling alleen verschuldigd als 
de uiterste 
termijn voor het uitoefenen van het 
herroepingsrecht vermeld in de precontractuele 
informatie en op de boekingsbevestiging / 
factuur is verstreken en het herroepingsrecht 
niet is uitgeoefend.
b) Betalingen moeten door u rechtstreeks aan FTI 
op de in de reserveringsbevestiging / factuur 
vermelde rekening worden gedaan, voor zover 
daarop niet expliciet een incassomachtiging van 
de reisagent niet expliciet wordt vermeld. In het 
geval van rechtstreekse betaling aan FTI is de 
datum van de ontvangst van de betaling door FTI 
bepalend voor de punctualiteit ervan. Alle 
betalingen moeten zoveel mogelijk worden geda-
an onder vermelding van het transactienummer 
dat staat op de boekingsbevestiging / factuur.
(3) In het geval van een late of onvolledige 
aanbetaling of eindbetaling behoudt FTI zich het 
recht voor om, na een herinnering met een termi-
jn, het contract te ontbinden en schadevergoeding 
te verlangen in overeenstemming met de 
annuleringskosten vermeld in artikel 9 (2) in 
combinatie met de aan het einde van deze 
Algemene voorwaarden vermelde 
compensatiepercentages. Afzonderlijke, afwijken-
de compensatiepercentages zijn van toepassing, 
voor zover ze zijn gepubliceerd in de servicebe-
schrijving of aan u worden gecommuniceerd voor 

de boeking en worden vermeld in de reserverings-
bevestiging / factuur.

3. Essentiële kenmerken / 
verandering van prestaties / 
aanvullende overeenkomsten
(1) De essentiële kenmerken van de reisdiensten 
vloeien voort uit de precontractuele informatie die 
door FTI is aangekondigd, zoals de 
beschrijving van diensten in de catalogus of de 
presentatie op de websites op internet en de 
informatie in de boekingsbevestiging / factuur van 
FTI die hier over gaat. 
Servicebeschrijvingen in catalogi of websites van 
serviceproviders zoals hotels zijn niet bindend 
voor FTI. 
(2) FTI behoudt zich het recht voor om, na het 
sluiten van het contract, een wijziging aan te 
brengen in de essentiële kenmerken van 
reisdiensten die niet de prijs van de reis 
beïnvloeden en af te wijken van de 
overeengekomen inhoud van het contract, als deze 
na het sluiten van het contract noodzakelijk 
worden en ter goeder trouw door de FTI worden 
uitgevoerd. Een dergelijke prestatiewijziging zal 
alleen door FTI worden doorgevoerd als de 
wijzigingen niet significant zijn en geen nadelige 
invloed hebben op het algemene beeld van de 
reisdiensten. FTI zal u van zulke wezenlijke 
wijzigingen in de service 
voorafgaand het begin van de reis op de hoogte 
stellen, onmiddellijk na het bekend worden ervan 
informeren over de reden van de verandering op 
een duurzame informatiedrager.
(3) In het geval van een wezenlijke wijziging in een 
substantiële reisdienst (artikel 3 (2)), heeft u het 
recht om zonder kosten binnen een door FTI 
redelijke vastgestelde termijn van het contract af 
te zien, of om deel te nemen aan gelijkwaardige 
reizen, voor zover FTI in staat is om u een 
passende reis uit hun aanbod aan te bieden 
zonder extra kosten. 
Als u niet op FTI reageert of dit niet binnen de 
gestelde tijdslimiet doet, wordt de aangemelde 
wijziging geacht te zijn geaccepteerd.
(4) Reisagenten hebben niet het recht om zelf 
nevenafspraken te bevestigen. Voor zover een 
expliciete bevestiging op de boekingsbevestiging 
/ factuur van FTI niet plaatsvindt, moeten wensen 
op de boekingsregistratie worden beschouwd als 
vrijblijvende wens, voor welker bepaling geen 
garantie kan worden gegeven.

4. Vervoersdiensten 
De met de boekingsbevestiging / factuur 
aangekondigde reistijden voor de geboekte 
vluchtdagen, zijn onderworpen aan het 
voorbehoud met betrekking tot veranderingen 
van reisdiensten overeenkomstig artikel 3 (2). 

5. Voorschriften met betrekking tot het 
paspoort, visa en gezondheid
FTI zal reizigers informeren over algemene 
paspoort- en visumvereisten en 
gezondheidsformaliteiten van het land van 
bestemming, inclusief de geschatte tijdslimieten 
voor het verkrijgen van de benodigde visa vóór het 
sluiten van het contract. 
Reizigers zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen 
en dragen van de nodige officiële reisdocumenten, 
eventueel noodzakelijke vaccinaties en naleving 
van douane- en deviezenvoorschriften. Nadelen 
die het gevolg zijn van het niet-naleven van deze 
voorschriften, b.v. de betaling van 
annuleringskosten, zijn voor uw rekening / voor 
rekening van de reiziger. Dit geldt niet als FTI 
ontoereikende of onjuiste informatie heeft 
verstrekt. 
FTI is niet aansprakelijk voor de tijdige afgifte en 
ontvangst van noodzakelijke visa door de 
respectieve diplomatieke vertegenwoordiging als 
u / de reiziger de verkrijging ervan aan FTI heeft 
toevertrouwd, tenzij FTI haar eigen verplichtingen 
heeft geschonden.

6. Minimum aantal deelnemers / 
terugtrekking wegens niet-bereiken
Voor zover FTI het minimumaantal deelnemers 
heeft gespecificeerd en de tijd (30 dagen van 
tevoren) tot welke de verklaring u moet hebben 
bereikt vóór de contractueel overeengekomen 
reisdatum, in de desbetreffende precontractuele 
informatie en op de boekingsbevestiging / factuur, 
behoudt FTI zich het recht voor om zich uit het 

contract terug te trekken omdat het minimum 
aantal deelnemers niet is bereikt. 
Als de reis om deze reden niet wordt uitgevoerd, 
zal FTI alle door u gemaakte betalingen voor de 
reis onmiddellijk terugbetalen.
FTI heeft voor bepaalde reisdiensten het recht een 
andere terugtredingstermijn te hanteren, die in dit 
geval voor het boeken aan u zal worden 
medegedeeld.

7. Plaatsvervangende persoon
De reiziger heeft het wettelijke recht om van FTI te 
eisen, door middel van kennisgeving op een 
duurzame gegevensdrager, dat in plaats van hem 
of haar een derde partij de rechten en 
verplichtingen uit het contract aangaat. Een 
dergelijke verklaring is in ieder geval op tijd, als het 
7 dagen voor vertrek FTI bereikt. FTI kan 
bezwaar maken tegen de intrede als de derde 
partij niet voldoet aan de contractuele vereisten 
aan de reis. Als de derde partij de overeenkomst 
aangaat, zijn hij en de reiziger aansprakelijk voor 
FTI als 
gezamenlijke debiteur voor de reisprijs en de FTI 
(bijvoorbeeld door de dienstverleners) als gevolg 
van de extra kosten door de intrede van de derde 
partij (bijvoorbeeld vanwege de noodzaak om een 
andere tariefklasse te boeken voor 
vliegtickets, ticketomschakelingskosten).  
Voor de intrede van een vervanger berekent FTI 
verwerkingskosten van EUR 30.

8. Omboeking
Op uw verzoek, afhankelijk van beschikbaarheid, 
accepteert FTI tot 30 dagen voor de reis eenmalig 
een verandering van de vertrektijd, het reisdoel, 
de plaatsen die men aandoet, de huisvesting of de 
vervoersmethode. 
Naast de nieuw ontstane reisprijs, worden er 
verwerkingskosten van EUR 30 per persoon in 
rekening gebracht voor de omboeking. Voor 
omboekingen van huurauto‘s tot 24 uur vóór de 
huurdatum zijn geen verwerkingskosten van 
toepassing. 
Voor zover de wijziging extra kosten met zich 
meebrengt voor de dienstverleners (bijv. kosten 
voor het uitgeven van tickets enz.), worden deze 
afzonderlijk in rekening gebracht. 
Als de omboeking leidt tot het weglaten van een 
substantiële reisdienst (hotel, vlucht, enz.), wordt 
de forfaitaire vergoeding volgens artikel 9 (2) pro 
rata aangerekend. 
De omboeking is uitgesloten voor reizen met 
lijnvluchten, voor reizen met de kennisgeving SFTI, 
voor alle soorten rondreizen, voor motorhomes en 
campers, cruises en entreekaarten, tickets voor 
verkeersmiddelen en andere tickets en 
reisdiensten, waarvoor afzonderlijke 
vergoedingspercentages zijn overeengekomen.
Dit is niet van toepassing als de omboeking is 
vereist omdat FTI u geen, onvoldoende of valse 
precontractuele informatie heeft gegeven. In dit 
geval is de omboeking kosteloos.

9. Herroeping voor vertrek / 
compensatie
(1) U heeft het recht om op elk moment voor 
vertrek uit het contract te stappen. De herroeping 
moet aan de FTI worden uitgelegd. Als de 
reisservice via een reisagent is geboekt, kan de 
herroeping ook daaraan worden uitgelegd. 
In geval van terugtrekking heeft FTI recht op een 
redelijke schadevergoeding, voor zover de 
terugtrekking niet onder de verantwoordelijkheid 
van FTI valt of er zich uitzonderlijke 
omstandigheden voordoen op de plaats van 
bestemming of in de onmiddellijke nabijheid er-
van die van invloed zijn op het verloop van de reis 
of het vervoer van personen naar de bestemming; 
Omstandigheden zijn onvermijdelijk en 
buitengewoon als ze niet onder controle van FTI 
vallen en FTI hun consequenties niet had kunnen 
voorkomen, zelfs niet als alle redelijke 
voorzorgsmaatregelen waren genomen.
Voor pakketreizen is voor de berekening van de 
compensatie het begin van de eerste reisdienst 
van het contract maatgevend.  Deze datum geldt 
ook voor alle andere diensten als aanvangsdatum 
van de reis. In het geval van individuele toeristi-
sche diensten, wordt de berekening van de 
compensatie gebaseerd op het begin van elke 
afzonderlijke contractuele dienst. Voor meerdere 
individuele reisservices moeten de 
annuleringskosten afzonderlijk worden berekend 

en vervolgens bij elkaar worden opgeteld.
(2) FTI maakt gebruik van de mogelijkheid om een 
forfaitaire schadevergoeding in te stellen, rekening 
houdend met de periode tussen de verklaring van 
herroeping en het begin van de reis, de 
verwachte besparingen in kosten van de 
touroperator FTI en de verwachte verwerving door 
het andere gebruik van de reisdienst. Behoudens 
andersluidende kennisgeving vooraf en anders 
vermeld in de boekingsbevestiging / factuur, 
zijn de forfaitaire bedragen onderworpen aan de 
termijnen en compensatiepercentages 
gepubliceerd aan het einde van deze reis- en 
betalingsvoorwaarden onder artikel 9 (2). 
(3) In principe heeft u de mogelijkheid om te 
bewijzen dat FTI geen of een geringer bedrag aan 
schade heeft opgelopen. In deze gevallen volgt de 
berekening van de schadevergoeding individueel.
(4) In geval van niet komen opdagen bij reizen of 
het niet gebruiken van individuele reisdiensten, 
waarvoor de levering van de contracten door FTI 
werden voorbereid, blijft het recht op betaling van 
de volledige reisprijs behouden.
FTI zal zich in dit geval in principe echter wel 
inspannen om bij de serviceproviders gespaarde 
uitgaven te ontvangen in verband met het 
niet-gebruik van de dienst. Voor zover deze 
bespaarde uitgaven worden terugbetaald aan FTI, 
zal FTI deze ook aan de klant terugbetalen. 

10. Boekingen van huurauto‘s
Als u een huurauto boekt in verband met een of 
meer reisedienst(en) die niet tot het 
„driveFTI“-programma behoort, moet u bijzondere 
aandacht besteden aan de algemene informatie in 
de sectie „Belangrijke informatie van A-Z“. 

11. Identiteit van de uitvoerende 
luchtvaartmaatschappij
In overeenstemming met EU-verordening 2111/05 
geeft FTI hierbij aan dat de organisator verplicht is 
u vóór de afsluiting van het contract op de 
hoogte te stellen van de identiteit van de 
uitvoerende luchtvaartmaatschappij voor alle 
vervoersdiensten op de heen- en terugvlucht, op 
voorwaarde dat de luchtvaartmaatschappij al voor 
de afsluiting van het contract vaststaat. 
In dit verband verwijzen we naar de informatie in 
de respectievelijke beschrijvingen van de gebruikte 
luchtvaartmaatschappijen. Als de 
luchtvaartmaatschappij nog niet bekend is, zullen 
we u voordat het contract wordt gesloten 
informeren over de luchtvaartmaatschappij die 
naar verwachting de vlucht zal uitvoeren. Zodra 
de luchtvaartmaatschappij vaststaat, zullen wij 
ervoor zorgen dat de informatie zo snel mogelijk 
naar u wordt verstuurd. Dit geldt ook voor elke 
wijziging van de service die de 
luchtvaartmaatschappijen uitvoert.

12. Melding van gebreken en remedie / 
opzegging / verjaring
(1) Als de reisdienst niet vrij van gebreken is, kunt  
u als reiziger om hulp van de reisorganisator  
vragen. In dit opzicht bent u verplicht om uw 
klacht onmiddellijk te richten aan de contactper-
soon die u de reisdocumenten heeft verstrekt, 
zodat er  
maatregelen tot verbetering kunnen worden  
genomen. Als de kennisgeving van het defect met 
deze contactpersoon opzettelijk niet gebeurt, kan 
dit betekenen dat u geen claims (reductie,  
compensatie van schade) kunt indienen jegens  
FTI voor deze gebreken. 
(2) Als de reisdienst aanzienlijk wordt geschaad 
door een tekortkoming van een reisdienst, kan de 
reiziger het contract opzeggen, op voorwaarde dat 
FTI een door de reiziger aangegeven redelijke tijd 
heeft laten verstrijken zonder een oplossing te 
bieden. Het vaststellen van een tijdslimiet is niet 
nodig als de oplossing onmogelijk is, wordt 
geweigerd door FTI of als er een onmiddellijke 
oplossing noodzakelijk is. 
(3) Ongeacht de onmiddellijke melding van het 
defect op de locatie, moeten alle claims voor 
vermindering / compensatie tegen FTI nog geldig 
worden gemaakt. Deze claim kan ook worden 
ingediend via uw reisagent. We bevelen u aan 
uw klacht schriftelijk in te dienen. 
(4) De aanspraak op schadevergoeding van de 
reiziger vervalt na de wettelijke verjaringstermijn. 
In alle overige gevallen zijn de wettelijke 
verjaringstermijnen van toepassing.  Claims voor 
compensatie van FTI vervallen en verjaren na zes 
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maanden na het einde van de reis. Voor 
pakketreizen begint de verjaringstermijn op de 
dag waarop de reis zou eindigen in 
overeenstemming met het contract.

13. Geschillenbeslechtingsprocedure 
voor een arbitragecommissie voor 
consumentenzaken
FTI is niet verplicht deel te nemen aan 
geschillenbeslechtingsprocedures voor een 
arbitragecommissie voor consumentenzaken en 
neemt ook niet deel aan zulke procedures.

14. Beperking van aansprakelijkheid
De contractuele aansprakelijkheid van FTI voor 
schade die geen persoonlijk letsel is en niet 
verwijtbaar is veroorzaakt, is beperkt tot drie keer 
de reissom. Alle verdere claims gebaseerd op 
bestaande internationale overeenkomsten of op 
deze regels worden niet beïnvloed door de 
beperking van aansprakelijkheid.

15. Opmerking over de beperking van 
aansprakelijkheid in de internationale 
luchtvaart
Aansprakelijkheid voor internationaal vervoer is 
onderworpen aan de bepalingen van het Verdrag 
van Warschau of het Verdrag van Montreal in geval 
van overlijden of persoonlijk letsel van passagiers, 
vertraging van passagiers en / of bagage, 
vernietiging, verlies of beschadiging van bagage.

16. Kennisgeving over de aansprakelijk-
heid voor ongevallen van vervoerders 
van passagiers op zee 
De aansprakelijkheid van vervoerders voor vervoer 
van reizigers over zee is onderworpen, in geval van 
overlijden of persoonlijk letsel van passagiers, 
verlies of beschadiging van bagage, verlies of 
beschadiging van kostbaarheden en verminderde 
mobiliteit door verlies of beschadiging van 
mobiliteitshulpmiddelen of andere 
gespecialiseerde apparatuur, aan Verordening (EG) 
nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de 
Raad van 23.04.2009 betreffende de 
aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers 
over zee bij ongevallen. 

17. Reisverzekeringen
In de prijs voor de reis, is, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld, geen reisverzekering inbegrepen. 
We raden aan om een annulerings-, 
reisaansprakelijkheids-, gezondheids- en 
ongevallenverzekering af te sluiten.
Voor zover FTI of uw reisagent een reisverzekering 
aanbiedt, is dit slechts een bemiddelingsdienst. 
Het verzekeringscontract wordt exclusief 
afgesloten tussen u en de opgegeven 
reisverzekeraar. Claims kunnen alleen rechtstreeks 
bij de verzekeraar worden ingediend. De premies 
voor verzekeringen maken geen deel uit van de 
reissom en zijn onmiddellijk verschuldigd bij het 
sluiten van de verzekering. Het is niet mogelijk om 
verzekeringscontracten te annuleren of deelname 
eraan te herroepen.

18. Uw contractpartner: 
FTI Touristik GmbH
Adres:   Landsberger Straße 88,  

80339 München, Duitsland
Telefoon:   +31 (0)23 75219 20
E-Mail:  mail@fti.nl
AG München, HRB 71745

tot artikel 9 (2):
Schadevergoedingsbedragen voor reisdiensten 
van FTI Touristik GmbH
De vergoedingspercentages bedoeld in artikel 9 (2) 
zijn als volgt bekendgemaakt. Afzonderlijke, 
van de volgende genoemde, afwijkende 
schadevergoedingsbedragen gelden, in zover deze 
in de beschrijving van de dienst opgeschreven zijn 
of als ze aan u voor de boeking meegedeeld zijn en 
in het kader van de boekingsbevestiging / factuur 
uitgevoerd worden.

A. Alle reisdiensten waarvoor de volgende 
paragrafen B - F niet van toepassing zijn:
tot de 30e dag voor de aanvang van de reis  25% 
van de 29ste – 22ste dag voor de aanvang  
van de reis   30%
van de 21ste – 15de dag voor de aanvang  
van de reis   45%
van de 14de – 10de dag voor de aanvang  
van de reis    60%

van de   9de –   4de dag voor de aanvang  
van de reis   80%
van de 3de dag voor de aanvang van  
de reis tot het begin van de reis 85% 
 van de reissom.
B. Reisdienst met inbegrepen lijnvlucht- en  
reisdienst met de markering XFTI: 
tot de 30e dag voor de aanvang  
van de reis 40%
van de 29ste – 22ste dag voor de  
aanvang van de reis  55%
van de 21ste – 15de dag voor de  
aanvang van de reis   65%
van de 14de – 10de dag voor de  
aanvang van de reis   70%
van de   9de –   4de dag voor de  
aanvang van de reis   80%
van de   3de dag voor de aanvang  
van de reis tot het begin van de reis  90% 
 van de reissom.

C.  Alleen chartervlucht:
tot de 30ste dag voor de aanvang  
van de reis   50%
van de 29ste dag tot de 4de dag  
voor de aanvang van de reis   75%
van de 3de dag tot voor de aanvang  
van de reis tot het begin van de reis 85%
 van de reissom.

D. Lijnvluchten, intercontinentale vluchten, 
trans-Pacific-vluchten en binnenlandse  
vluchten in het doelgebied:
De van toepassing zijnde voorwaarden van de 
luchtvaartmaatschappij, afhankelijk van de door u 
gekozen vlucht en het tarief, worden u  
medegedeeld door het boekingskantoor voordat u 
het geselecteerde vluchttarief boekt.

E. Huurauto:
Huurauto‘s, die geen deel uitmaken van het 
„driveFTI“ -programma, tot 24 uur voor aankomst: 
kosteloos. 
Dit beleid is alleen van toepassing op annuleringen 
van huurauto‘s, maar niet op annuleringen van 
gecombineerde reizen of annuleringen van 
off-road voertuigen, campers of motorhomes. 
Deze zijn onderhevig aan de bovenstaande 
annuleringskosten voor forfaitaire bedragen, 
tenzij er afzonderlijke vergoedingen van
 individuele serviceproviders worden geadverteerd.

F.  Tickets / entreekaarten voor concert, opera, 
theater, musical, vervoermiddelen (bijvoorbeeld 
metro, trein, bus), veerboot, skipassen, greenfees, 
rondleidingen, museum, à la carte excursies,  
individuele transfers en limousineservice:
Deze reisdiensten zijn niet onderworpen aan de 
forfaitaire annuleringskosten. Veeleer wordt de 
hoogte van de vergoeding bepaald door de 
wettelijke bepalingen, rekening houdend met de 
waarde van de door FTI bespaarde kosten en wat 
FTI verdient door anderszins gebruik te maken 
van de reisdienst. 

Algemene Reis- en betalingsvoorwaarden



Haal het beste uit de zon en voel u goed aan de Atlantische kust! 
In Agadir is een onvergetelijk verblijf gegarandeerd! LABRANDA Amadil Beach is een strandresort met een 
uitgebreid all-inclusive aanbod en biedt alles voor jong en oud. Een avontuurlijk aquapark, een hemelse spa, 
ruime en comfortabele kamers, grote terrassen met uitzicht op zee, diverse restaurants en bars en daarnaast 
nog vele leuke activiteiten!

WELKOM IN HET ZONNIGE PARADIJS

Alles inclusief Direct aan strandAquaparkAnimatie
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