Marokko Fotoreis

Met Peter Bliek. Lekker oefenen en leren in de praktijk.
Fotograferen is leuk en het is een manier om bewust te
kijken naar de wereld om je heen.
Van dag tot dag

Overnachtingen

1 t/m 3 Marrakceh

3 nachten

5 t/m 6 Aït Ben Haddou

2 nachten

7 t/m 8 Marrakech

2 nachten

Vertrek: vrijdag 18 oktober 2019

Prijs: € 1.585,00

Marokko Fotoreis met Peter Bliek

PETER BLIEK, huisfotograaf van Rosetta Reizen, nodigt je bij deze uit om met hem mee te gaan naarMarrakech
en omgeving. Marokko, en met name de Koningssteden zijn een Eldorado voor liefhebbers van fotografie. Kleuren
en contrasten zijn volop aanwezig en het gegarandeerd zonlicht biedt volop mogelijkheden om te experimenteren
met lichtval. Het najaar is daarbij de beste tijd om een dergelijke reis aan te bieden en te maken. Gekozen is voor
een korte reis waarbij niet al te veel gereisd wordt, maar waar elementen als landschap, natuur, monumenten,
souqs en de bijzondere mix van Arabisch en Afrikaans tot z’n recht komen. Natuurlijk wordt het bekende Djema el
Fna plein daarbij niet overgeslagen, maar ook wordt geslapen aan de voet van de kolossaleAit Benhaddou Kasbah
overdag krijg je tips en trucs van Peter, en ’s avond bij een drankje als het werk op laptop wordt bekeken is de
nabespreking. Een reis waar Rosetta al lang naar heeft uitgekeken wordt eindelijk gerealiseerd en is toegankelijk
voor zowel de beginnende als de gevorderde fotograaf. Maar meer nog, ook voor elke type camera. Voor je op reis
gaat komen we een avond bij elkaar en nemen de diverse mogelijkheden en wensen samen door. Dat is ook het
moment dat we kijken naar de spullen die je mee wilt nemen, zodat je goed voorbereid aan de reis begint.

Dag tot dag
DAG 1 – VLUCHT NAAR MARRAKECH
Een rechtstreeks vlucht brengt je in minder dan 4 uur naar Marrakech. Hier nemen we intrek in een centraal gelegen
riad in het oude deel van deze Koningsstad. Riads zijn oude herenhuizen die nu dienst doen als boutique hotels. Je
slaapt 3 nachten in dit sfeervolle deel van de medina. Peter gidst je door de souq en lootst je naar ‘La Maison de
Fotografie’ en de daarbij gelegen Ben Youssef Madrasa (koraanschool). Vandaag is er ook de kennismaking met
het wereld beroemde plein: Djema El Fnaa. Hier vindt hier volop kraampjes en eettentjes, waar je je voor een luttel
bedrag tegoed kunt doen aan allerlei lekkers Dansende travestieten, zangers, muzikanten, slangenbezweerders
zorgen voor vernaak. Ook is er wel een tandarts op het plein te vinden die tegen betaling tanden, of kiezen wil
trekken.

DAG 2 - MARRAKECH
Marrakech. In de bazaar van kun je van alles kopen; lampen, kleden, kaftans, hout- en koperwerk. Het is wel een
kwestie van afdingen. Waar Marokko vooral bekend om staat zijn 'interieurs'. De vele 'riads', kolossale
koopmanshuizen met een patio, die tot hotel of restaurants zijn omgetoverd, zijn hier een mooi voorbeeld van. Maak
op voor verkenning van een ander deel van de medina. Het oude stadscentrum is omringd door terracotta kleurige
stadsmuren en opnieuw bevind je je in een waar doolhof. Dan is er nog dat wereld beroemde plein: Djema El Fnaa.
Aan het eind van de middag verschijnen de eerste kraampjes en eettentjes en tegen de avond is het hele plein vol.
Voor een luttel bedrag eet en drink je op een bijzondere locatie, terwijl dansers, zangers en muzikanten zorgen voor
het nodige entertainment.

DAG 3 - MARRAKECH
Nog één dag in deze imposante stad. Zoals in alle koningssteden is er sprake van een oud en een nieuw deel van
de stad. De ommuurde ‘souq’ (oude binnenstad) is een wirwar van steegjes en gangetjes, een indrukwekkend
gangenstelsel met na elke bocht weer een fotogeniek hoek. Wees niet bang om te verdwalen tussen de prachtige
Riads en Koranscholen, verdwalen doe je toch. Het zijn uiteindelijk de behulpzame jonge Marokkaantjes die je bij de
hand pakken en er voor zorgen dat je weer op het allesbepalende plein terecht komt. Ook fotogeniek is de kleurrijke
tuin van Majorelle net iets buiten de stadsmuren. Dit is een in 1924 aangelegde botanische tuin die in de 50e jaren
werd opengesteld voor het publiek. Kobaltblauw is de overheersende kleur. 's Avonds is er weer volop te beleven op
dat alles bepalende plein in de oude binnenstad.

DAG 4 – KASBAHS TELOUET EN AIT BEN HADDOU
Vandaag staan de twee bekendste Kasbahs van het land op het programma, die van Telouet en Ait Benn Haddu.
Na het ontbijt checken we uit en rijden met ons busje naar het in de bergen van de Hoge Atlas gelegen dorpje
Telouet. Hier vind je de gelijknamige kasbah, die ook wel als Het Paleis van Glaoui bekend staat. Het is een aantal
indrukwekkend gefortificeerd gebouwen, van binnen rijk gedecoreerd. De Kasbah is zeker 200 jaar oud. We nemen
er ruim de tijd voor om deze strategisch gelegen burcht op onze eigen manier te vereeuwigen. Dan rijden we door
naar de tweede kasbah van vandaag: Ait Ben Haddou. We checken bij een vriendelijke receptionist in voor twee
nachten in. Het is een comfortabel hotel, met ruime kamers en een mooi terras met uitzicht op de kasbah. Het heeft
een zwembad, een tuin en in het restaurant worden Marokkaanse specialiteiten geserveerd.

DAG 5 – AIT BEN HADDOU
In Aït Benhaddou bevinden zich zeven kasbah’s die tegen een heuvel zijn gebouwd. Ze vormen samen één geheel.
Al vele malen dienden ze als decor voor films, waaronder The Jewel of the Nile en Gladiator. Omdat de lemen
burchten door de jaren heen erg in verval zijn geraakt, zijn ze recentelijk met Unescogeld gerenoveerd. Dwaal door
het labyrint van straatjes en bewonder het uitzicht van de hoge torens. Overdag is het hier een drukte van belang
met alle passerende toeristen uit Ourzazate op weg naar Marrakech, maar als de zon zakt keert de serene rust
weer. Onder begeleiding van een gids zullen we de kasbah Aït Benhaddou bezoeken, deze kasbah staat op de
werelderfgoed lijst van Unesco. Bij het avondlicht zijn de kasbahs prachtig, evenals de omgeving, met zijn witte en
roze zandgesteente, dat mooi geërodeerd is. Je kunt dus nog mooi wandelen hier, maar ook neerstrijken naast het
zwembad, en genieten van het uitzicht.

DAG 6 - MARRAKECH
Terug naar Marrakech. Je passeert de Tizi n’Tichka-pas (2260 meter), opnieuw een slingerende weg, met na elke
bocht een verrassend stukje van de Hoge Atlas. In een Berberdorpje gebruiken we de lunch. De Marokkaanse
keuken is de moeite waard. Mocht je zelf willen koken, of belangstelling hebben dit te leren, dan kunnen we een
kookcursus voor je regelen. Eventueel zou je de reis hiervoor ook een dagje kunnen verlengen. Het is een
uitgebreid programma, dat begint met het inkopen van de ingrediënten, waarna je vervolgens langzaam in de
geheimen van de Marokkaanse keuken wordt ingewijd.

DAG 7 - MAGISCH MARRAKECH
In de bazaar van Marrakech kun je alles kopen wat je inmiddels in de anders steden het gezien. Voor wie van echte
‘grand hotels’ houdt is er het beroemde La Mamounia (1929); proef de sfeer van vervlogen tijden bij een 'café au lait'
(gepaste kledij gewenst). Het uit de 19e eeuw daterend Palais de la Bahia is een mooi voorbeeld van waar Marokko
ook bekend om staat; bont tegelwerk, mozaïeken en fonteinen.

DAG 8 - TERUGVLUCHT NAAR AMSTERDAM
Het is minder dan een half uur rijden naar het vliegveld en je moet er twee uur van te voren zijn. Hoe dan ook in de
loop van de dag zet je weer voet op Europese grond.

Praktische info
Vervoer
Tijdens deze korte reis reis maken we gebruik van een eigen busje met lokale chauffeur, die de weg goed kent. De
bus is ruim en voorzien van airconditioning. De directe vlucht tussen Amsterdam en Marrakech wordt standaard
uitgevoerd door Transavia.
Accommodatie
We gebruiken ook bij deze reis kleinschalige hotels, gekozen op ligging, comfort, sfeer, architectuur (Kasbahs) en
service. Als je alleen boekt word je ingedeeld met andere alleenreizenden van hetzelfde geslacht. Wil je niet
ingedeeld worden met een andere deelnemer, dan kun je tegen bijbetaling een éénpersoonskamer boeken. Dit moet
je bij het boeken van de reis aangeven. Mochten we geen kamergenoot voor je vinden, dan betaal je alsnog de
eenpersoonstoeslag.
Eten
De reis is inclusief ontbijt. De lunches en diners zijn niet inbegrepen. Lunchen doen we soms onderweg in overleg.
Voor het avondeten wordt er een suggestie gedaan voor een bepaald restaurant; het staat je vrij hier wel of niet aan
mee te doen.
Reisleiding
Peter functioneert tevens als 'reisleider', hij heeft hier echter gene ervaring in. Verwacht van hem dus geen
uitgebreide verhalen over de geschiedenis, of monumenten, maar beschouw hem als aanspreekpunt voor de
uitvoering van de reis. Peter heeft wel de nodige ervaring in Marokko en kan gebruik maken van onze lokale
contacten.
Prijs
De reissommen van de groepsreizen zoals vermeld op de website zijn per persoon op basis van indeling.
PRIJSGARANTIE ALS JE EENMAAL GEBOEKT HEBT - HET KAN VOORKOMEN DAT ER FEITEN OF
OMSTANDIGHEDEN ZIJN DIE STERK VAN INVLOED ZIJN OP DE OORSPRONKELIJKE PRIJS. B.V. FLINKE
VERHOGING VAN DE LUCHTHAVEN TAX, OF WAARDE VERMINDERING VAN DE EURO. OP GROND VAN
DE ANVR REISVOORWAARDEN MAG DIT AAN DE KLANT WORDEN DOORBEREKEND. ONDANKS DAT DIT
DUS IS TOEGESTAAN ZULLEN WIJ HIER GEEN GEBRUIK VAN MAKEN. PRIJS IS PRIJS, GEEN RARE
FRATSEN ACHTERAF!
De reissommen op onze website kunnen wel veranderen. Dit is afhankelijk van de bezetting, vluchtbeschikbaarheid
en tijdstip van boeking. Het kan bijvoorbeeld ook komen doordat luchtvaartmaatschappijen hun tarieven veranderen,
de goedkope klasse niet meer te boeken is, of dat er sprake van een nieuwe toeslag is.

Het kan dus gebeuren dat reizigers op dezelfde reis een andere reissom hebben betaald. Normaal gesproken geldt:
hoe vroeger je boekt, hoe goedkoper de reis. Onze prijzen zijn dus flexibel, de gepubliceerde reissom op onze
website op het moment van boeking is van toepassing voor de reis.
Programma
Het programma wordt zoveel mogelijk aangehouden als is aangegeven; het kan echter voor komen dat er toch
afwijkingen zijn b.v. dat een programma onderdeel in de middag wordt afgewerkt i.p.v. in de ochtend, of op een
andere dag. Soms zijn deze wijzigingen pas tijdens de reis bekend, een enkele maal al voordat de reis begint. Van
wezenlijke wijzigingen die bekend zijn voor de reis wordt van te voren melding gemaakt. Het programma is te lezen
bij dag tot dag.
Groepsgrootte
De grootte van de groep is minimaal 4 en bedraagt maximaal 6 deelnemers. Van de deelnemers wordt naast een
goede lichamelijke conditie en de nodige flexibiliteit, een positieve houding verwacht ten opzichte van waarden en
normen van het gastland.
Klimaat
Marokko grenst aan de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, in het binnenland torent het Atlasgebergte
hoog boven je uit. De fijnste tijd om te reizen in is het voor- en najaar, dan is het klimaat op zijn best. De
zomermaanden juni, juli en augustus zijn erg warm. Toch is de hitte draaglijk in deze tijd. De droge lucht zorgt voor
een lagere gevoelstemperatuur dan de thermometer aangeeft. Als je vroeg in de ochtend op pad gaat en het 's
middags rustig aan doet, dan is reizen het jaar door, goed te doen. Bekijk deze website voor het weerbericht:
http://www.weeronline.nl/Afrika/Marokko/40.
Reisdocumenten
Voor Marokko is voor mensen met een Nederlands of Belgisch paspoort geen visum vereist. 'n Id kaart is echter
onvoldoende om het land binnen te komen. Het e-ticket wordt je toegestuurd in de week van vertrek.
Gezondheid
Vaccinaties zijn niet verplicht. Wie absoluut geen risico wil nemen wordt vaccinaties DTP, tyfus en Hepatitis A
aangeraden. Vaccinaties en informatie hierover zijn te verkrijgen bij een lokale GGD of bij de eigen huisarts. Voor
een advies per land kun je deze site bekijken: www.lcr.nl. Vooral in de zomer verlies je veel vocht door transpiratie,
in combinatie met reizigersdiarree kan dit uitdroging veroorzaken. Aangeraden wordt om altijd een fles water bij je te
dragen en zo vaak mogelijk te drinken.
Kleding
Als gast in een land worden lokale gebruiken graag gerespecteerd. In sommige plaatsen kun je je net zo kleden als

bij ons. In het binnenland is men echter traditioneler maar ook hier wordt over het algemeen geen aanstoot
genomen aan de westerse manier van kleden. Wordt er een moskee bezocht dan is gepaste kleding wel
noodzakelijk, vrouwen kunnen voor de zekerheid een hoofddoek meenemen. In het voor- en naseizoen kan een trui
of vest ’s avonds aangenaam zijn en in de winter is warme kleding echt noodzakelijk.
Bagage
Kan het best mee genomen worden in één niet té grote koffer, rugzak of handzame tas. Naast je normale
reisbagage (max. 20 kilo) en een reisgids over Marokko (op onze literatuurlijst staan er enkele vermeld) verdient
het aanbeveling de volgende artikelen mee te nemen:
* geldbuidel (b.v. voor op de heup, of onder je kleren)
* imodium (anti-diarree-middel) en/of entosorbine, ORS (zoutoplossing tegen uitdroging)
* EHBO-spulletjes, muggenolie
* zonnebril, iets voor op het hoofd tegen de zon, zonnecrème
* oordopjes (vooral in de grote steden veel lawaai), wekker
* adapter (eurostekker) overige accessoires voor fototgrafie
* eigen handdoek is handig.
* reisverzekering + kopie van de polis!!
* keeltabletten (airconditioning slaat op de keel)
* stevige (wandel)schoenen

Geld
De munteenheid in Marokko is de Dirham. Bekijk voor de actuele koers: www.oanda.com/convert/classic. Neem
geen Dirhams mee vanuit Nederland, de koers is dan erg ongunstig. Het beste om mee te nemen zijn cash euro’s.
In Marokko is het goed mogelijk om te 'pinnen'.mits je je pasje activeert voor geld opnemen buiten Europa. Natuurlijk
bepaal je zelf voor een groot gedeelte hoeveel je uitgeeft, maar misschien is € 250,- p.p. (voor 8 dagen) voor
entrees, eenvoudige drankjes, maaltijden en fooien een indicatie. G
Mobiel bellen gaat goed. Is het erg belangrijk voor je dan kun je het beste contact opnemen met je provider. In
diverse plaatsen zijn internetmogelijkheden.
Tijdsverschil
Het is in Marokko in de winter 1 uur vroeger dan in Nederland. In de zomer is dat 2 uur.
Voltage
Het voltage in Marokko is 220 volt in de nieuwe gebouwen, 110 volt in de oude gebouwen. Soms zijn beide
aanwezig. De stopcontacten zijn van het ‘Franse’ type. Zie ook: http://electricaloutlet.org/type-c.

Links
De volgende websites geven informatie over diverse aspecten van Marokko (cultuur, natuur, reizen, politiek,
praktische tips, etc.):
* www.minbuza.nl/reizen-en-landen/reisadviezen
* www.marokko.pagina.nl
* www.lematin.ma (Franstalige krant)
* www.visitmorocco.com
Tot slot
We proberen alle reizen uit te voeren conform de verwachtingen die je redelijkerwijs van deze reizen mag hebben.
Door de bestemmingen die wij aandoen hebben de reizen een avontuurlijk karakter. Dingen veranderen in de loop
van het seizoen, visumregels worden aangescherpt, plotseling is er sprake van een onvoorziene belasting, toeslag,
etc. Ook kennen we niet alle hotelkamers van de hotels die tijdens de reis gebruikt worden en weten we soms niet
van te voren in welke bus gereden gaat worden. Zijn er feiten of dingen die tijdens de reis echt anders zijn dan je op
grond van onze informatie mocht verwachten, laat dit dan duidelijk en tijdig, d.w.z. tijdens de reis weten, eerst aan
de reisleiding, als dat niet werkt aan ons kantoor. Soms is er enkel sprake van miscommunicatie en kan er met
weinig moeite een ‘probleem’ worden verholpen.

Literatuurlijst
Literatuurlijst Marokko - Rosetta Reizen
Algemeen
* 'Te gast in Marokko', Informatie Verre Reizen
* ‘Geschiedenis van Marokko’, Herman Obdeijn, Bulaa
* ‘Landenreeks Marokko’, Wout Lentjes, KIT Publishers
* ‘Het badhuis - Tussen hemel en hel
* ‘Culture Shock!: Morocco’, Orin Hargraves, Kuperard
* 'Tussen hoofddoek en string', Kees Beekmans,
* 'Couscous op zondag', Khadidja Arib, Uitgeverij Balans
* 'Poldermarokkanen - ' Fouad Laroui, De Geus
Romans en reisverhalen
* 'Piloot van goed en kwaad', Joost Conijn, De Bezige Bij
* ‘Aroemi, aroemi - Een vreemdeling in Marokko’, Hein de Haas,
* ‘Een verblindende afwezigheid van licht’, Ben Jelloun, De Geus
* ‘Marokko voor beginners', Kees Beekmans, Uitgeverij L.J. Veen
* 'Sirocco', Kees Beekmans, L.J. Veen
* ‘De eerste liefde is altijd de laatste’, Tahar Ben Jelloun, De Geus
* ‘Een gebroken man’, Tahar Ben Jelloun, De Geus
* ‘Gewijde nacht’, Tahar Ben Jelloun, Het Wereldvenster
* ‘De tanden van de topograaf’, Fouad Laroui, Van Oorschot
* ‘Bruiloft aan zee’, Abdelkadir Benali, Poema Pocket
* ‘De langverwachte’, Abdelkader Benali, Vassallucci
* ‘De dagen van Sjaitan’, Said El Haji, Maarten Muntinga
* ‘Nooit geschreven brief aan mijn vader’, Karima, Bulaaq
* ‘Een straat in Marrakech’, Elizabeth Warnock Fernea, Bulaaq
* 'En de akker van de wereld'', Dola de Jong - Athenaeum Boekhandel
* ‘De voeten van Abdullah’, Hafid Bouazza, Prometheus Groep
* ‘Dure auto van Said’, W. Homan, Wolters-Noordhoff B.V.
* ‘Het verboden dakterras’, Fatima Mernissi, Sirene
* ‘Een man met suikerhaar’, Sjoerd Venema, Podium
* ‘Jaren van Lood - Een familiekroniek (1913-1999)’, Sietske de Boer
* 'Het land van zijn vader', Greta Riemersma, Podium
* 'De weg naar Mekka', Jan Leyers, Van Halewyck

Kinderboeken
* 'Op bezoek in Marokko', Frank Glissenaar, , KIT Publishers
* 'Mijn reis', een inspirerend vakantie-dagboek', M. Hagen, Querido
Reisgidsen
* ‘Marokko (Dominicus reeks)’, Remco Ensel, Gottmer
* ‘Nelles Guide: Marokko’, Berthold Schwartz, Het Spectrum
* ‘Trotter Marokko’, uitg. Lannoo
* ‘Morocco’, Matt Fletcher, Lonely Planet
* ‘Morocco Handbook’, Justin McGuinness, Footprint
* ‘Insight Guide Morocco’, uitg. Cambium
* ‘Morocco (The Rough Guide)’, Mark Ellingham, Penguin
* ‘Marokko (Kunst-Reiseführer)’, Arnold Betten, Dumont
* ‘Marokko’, D. Schetar, Elmar
Kookboeken
* ‘World food Morocco’, Lonely Planet
* ‘The Moroccan Collection’, Hilaire Walden
Films
* Casablanca
* Babel
* The Sheltering Sky
* Cry no more
* Hideous Kinky
* Les Temps Qui Changent

Accommodatie
Marrakech

Les trois palmiers

Hotel wordt geroemd om zijn kwalitatief goede bedden met zachte kussens, wel zo lekker als je op reis bent.
Kamers zijn goed ingericht met een moderne badkamers. Locatie op loopafstand van het befaamde plein. Goed
‘westers’ georiënteerd ontbijt buffet. Zwembad met een gezellige koffiehoekje. Mooie, frisse, ruime en schone
afsluiter door een magisch land.

