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Marokko is om veel redenen een interessante bestemming. Het is vanuit Nederland het meest nabij 
gelegen Afrikaanse land, ontwikkelingsland en islamitisch land. Maar bovenal is Marokko een land met 
een enorme culturele en ecologische rijkdom. In Marokko vind je naast de verschillende Berberculturen, 
Arabische, Franse en Spaanse invloeden. De ecologische rijkdom wordt vooral gevormd door de grote 
diversiteit: de mediterrane Meseta in het centrum van Marokko, de droge Haouzvlakte bij Marrakech, de 
Hoge Atlas ten zuiden daarvan, het sedimentatiebekken van Ouarzazate, meerdere rivieroasen, zoals de 
Dra, de Dades en de Todra, het oude gebergte van de Anti-Atlas, de randen van de Saharawoestijn, de 
Midden-Atlas en de Moulayasteppe ten zuiden van Fez en het Rifgebergte in het noorden van het land. 
Teveel om in één week te bezoeken. Zodoende hebben we een selectie van drie interessante gebieden 
gemaakt, die een deel van de Marokkaanse diversiteit en contrasten laten zien: de rivierdelta van de 
Bouregreg in de omgeving van Rabat, de mediterrane omgeving van Fez en de Midden-Atlas ter hoogte 
van Azrou. Bij deze reis wordt in het bijzonder stilgestaan bij stedelijke vraagstukken, 
landbouwontwikkelingen, geologie (vulkanisme) en geomorfologie (karstverschijnselen), maar ook bij 
onderwijs in Marokko, cultuur en religie. Daarmee is deze reis met name interessant als studiereis voor 
docenten aardrijkskunde, biologie, Frans, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer, maar 
tevens voor ieder ander die Marokko nader wil leren kennen. 
De reis wordt begeleid door Martin de Wolf, die van 2011-2017 als docent aardrijkskunde, studiereizen 
voor studenten van de lerarenopleiding van Fontys Hogescholen verzorgde. 

 
 



 

7 dagen Marokko: Fez, Azrou en Rabat 
 

Dag 1 – 29 april 2018 

Aankomst in Fez aan het einde van de middag. Kort oriëntatieprogramma en gezamenlijk diner. 
Overnachting in Fez. 
 
Dag 2 – 30 april 2018 

In de ochtend bezoeken we de medina (oude stad) van Fez, dat deel uitmaakt van de werelderfgoedlijst 
van UNESCO. In de medina maken we een wandeling, waarbij we tevens een bezoek brengen aan de 
Place de Bab Boujloud, een eeuwenoude medersa (imamschool) en een leerlooierij. Na de lunch is er tijd 
om de medina zelf verder te verkennen of om het Franse deel van de stad te bezoeken. ’s Avonds 
genieten we van een lokale maaltijd. Overnachting in Fez. 
 
Dag 3 – 1 mei 2018 

Na het ontbijt reizen we in zuidelijke richting naar Azrou. Al snel beginnen we aan de beklimming van de 
Hoge Atlas met mooie uitzichten langs uitgestrekte amandelvelden. Net voorbij Immouzèr-Kandar maken 
we kennis met een opmerkelijk karstverschijnsel bij Dayet Aaoua, waar we tevens zullen lunchen 
(picknick). We maken verderop een stop in Ifrane, dat bekend staat als één van de Marokkaanse 
wintersportplaatsen. Hier bezoeken we de sjieke Al Akhawayn Universiteit, waar we een ontmoeting 
hebben met één van de docenten. Na aankomst in Azrou is er gelegenheid om dit authentieke stadje zelf 
te bezoeken. ’s Avonds dineren we in het hotel. Overnachting in Azrou. 
 
Dag 4 – 2 mei 2018 

Deze dag staat in z’n geheel in het teken van de fysische geografie. We vertrekken vanuit Azrou in 
zuidelijke richting, naar het Forêt des Cèdres, waar we stil zullen staan bij de biogeografie van dit gebied. 
Tevens is dat een plek waar een apenkolonie is gehuisvest. We vervolgens onze route naar Jbel Hebri, 
waar we fysisch-geografisch veldwerk gaan uitvoeren: bestudering van gesteentes en landvormen, waarbij 
we klassieke geografische vragen zullen stellen – wat is dat en waarom is dat daar? Hierna rijden we door 
en slaan we af in noordoostelijke richting, waarbij we stoppen ter hoogte van Misschlifen, waar koning 
Mohamed VI een skichalet heeft. Hier organiseren we onze lunch (wederom een picknick) en staan we stil 
bij de ontstaanswijze van dit gebied. Vervolgens buigen we af richting Ifrane en maken nog een stop in 
een typerend karstlandschap, waar we verschillende vormen van verwering aantreffen. In Ifrane is tijd voor 
een kort bezoek, waarna we terugkeren naar Azrou. Onderweg maken we nog eens top bij een mooi 
uitzichtspunt, waar ook de mogelijkheid is om souvenirs, stenen en fossielen te kopen. ’s Avonds kunnen 
we genieten van een lokaal diner. Overnachting in Azrou. 
 
Dag 5 – 3 mei 2018 

We reizen op deze dag in noordelijke richting naar Rabat. Onderweg maken we enkele stops: het 
uitzichtspunt bij Ito en een koffiepauze in El-Hajeb. We komen daarna al snel op de snelweg, waarbij we 
ons in Zuid-Frankrijk zullen wanen. In dit mediterrane landschap heeft de landbouw zich op grootschalige 
wijze ontwikkeld en zullen we stilstaan bij het belang en de diversiteit van de landbouw in Marokko. 
Bij aankomst in Rabat is er tijd voor een lunch aan de rand van de ambassadewijk en bezoeken we 
vervolgens het mausoleum van wijlen koning Mohamed V en Hassan II. Interessant aan deze plek is de 
toeristische waarde, maar ook de waarde voor nationbuilding. Het mausoleum grenst aan het dal van de 
Bouregreg, waar momenteel interessante stedebouwkundige ontwikkelingen plaatsvinden. We staan daar 
ter plekke bij stil, tevens als inleiding op het programma van de volgende dag. We vervolgen daarna onze 
route naar het hotel. Aan het einde van de middag is er nog gelegenheid om zelf bijvoorbeeld de medina 
van Rabat te bezoeken. We organiseren opnieuw een lokaal diner. Overnachting in Rabat. 
 
Dag 6 – 4 mei 2018 

Deze dag maken we kennis met de sociaaleconomische contrasten in de urbane regio van Rabat. 
We bezoeken ’s ochtends de satellietstad Tamesna. Deze stad is in 10 jaar tijd uit de grond gestampt, om 
de groei van Rabat en Salé op te kunnen vangen. Liefhebbers krijgen in Tamesna de gelegenheid om 
veldwerk te doen naar de leefbaarheid van deze stad. Ter plekke bezoeken we het kantoor van Al 
Omrane, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor planontwikkeling en –uitvoering. Hierna rijden 
we terug naar Rabat, waar we een sjieke shopping mall zullen bezoeken, waar tevens gelegenheid is om 
te lunchen in een modern food court (met zowel fastfood als traditionele Marokkaanse gerechten).  
Vervolgens bezoeken we Temara, een voorstad van Rabat. Hier wonen nog veel mensen in zogeheten 
bidonvilles ofwel krottenwijken. We brengen een bezoek aan een lokale organisatie van 
krottenwijkbewoners en gaan tevens naar een deel van de stad dat bestemd is als herhuisvestingslokatie 
voor krottenwijkbewoners. 



 

Aan het einde van de middag is er tijd en gelegenheid om alle indrukken te verwerken. We dineren 
zodoende in het hotel. Overnachting in Rabat. 
 
Dag 7 – 5 mei 2018 

We reizen terug naar Fez, maar via een andere route. Onderweg brengen we een bezoek aan Moulay 
Idriss, een bekende bedevaartsplaats. Een bezoek aan deze plaats kan voor Marokkaanse moslims een 
hoge status hebben, aangezien het vijfde bezoek aan de moussem van Moulay Idriss gelijk is gesteld aan 
de hadj (reis naar Mekka): één van de pijlers van de islam. We komen aan het begin van de middag in Fez 
aan, waarna tijd is om zelf de stad te bezoeken, eventuele laatste souvenirs te vinden en te genieten van 
een eigen programma. Overnachting in Fez. 
 
Day 8 – 6 mei 2018 

Vroeg in de ochtend vertrekken we naar de luchthaven van Fez. Als alles volgens planning verloopt, 
komen we voor de lunch weer in Nederland aan. 
 
End of Tour 

 
*** Onder voorbehoud van wijzigingen. 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Vluchtschema met AIR ARABIA 

 
Vertrekdatum: zondag 29 april 2018 

(minimum deelname 10 personen) 
 
Zondag 29 April 2018  Brussel-Fez   13.40 - 15.45 
Zondag 06 Mei 2018  Fez-Brussel 08.35 - 12.50 
 
Bovenstaande tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 
 
Reissom per persoon op basis van een 2-persoonskamer   EUR. 750,- 
Reissom toeslag 1-persoonskamer     EUR. 125,- 

 
Basisreissom is inclusief: 

 voorlichtings- en kennismakingsbijeenkomst in februari en maart (bij Uitgeverij Malmberg te ‘s 
Hertogenbosch) met achtergrondinformatie en kaartmateriaal 

 vlucht Brussel-Fez retour met Air Arabia 

 brandstof- en/of veiligheidstoeslagen en vertrekbelasting (onder voorbehoud van wijzigingen) 

 20 KG ruimbagage en handbagage 

 deskundige reisbegeleiding met veel achtergrondinformatie door geograaf Martin de Wolf 

 transfers Marokko; rondreis per touringcar en eventuele andere vervoersmiddelen 

 verblijf in middenklasse hotels 

 2-persoonskamer met douche en toilet in de hotels 

 verzorging op basis van half pension (logies/ontbijt/diner en 2x picknicklunch) 

 alle entrees, vergunningen en excursies zoals vermeld in het reisprogramma 

 fooien en koffergelden 
          

 

Personal Touch Travel 

i.s.m. Martin de Wolf 

 

Tel. +31 (0)6-52519180 
conny.vantilburg@personaltouchtravel.nl 

 



 

Basisreissom is exclusief: 

 niet genoemde maaltijden en drankjes 

 eventuele entreegelden bij entrees in vrije tijd 

 kosten voor fotograferen of filmen op bepaalde lokaties 

 optionele reis- en/of annuleringsverzekering 

 eventuele éxtra brandstof- en/of veiligheidstoeslagen 
 
Er is een mogelijkheid om tegen een laag tarief uw auto te parkeren nabij de luchthaven (informatie bij 
Personal Touch Travel). 
 
Geldzaken: De munteenheid is 1 Dirham (dh). Per oktober 2017 is de waarde van 1 euro gelijk aan 11,14 

dirham. Het is niet toegestaan dirhams in- of uit te voeren. Ter plekke zijn er echter volop mogelijkheden 
om geld te pinnen. Zorg dan wel dat uw pinpas op ‘wereld’ staat. Creditcards worden minder gemakkelijk 
geaccepteerd in Marokko. 
 
Benodigde reisdocumenten: Voor Marokko hebben Nederlandse toeristen uitsluitend een geldig 
paspoort nodig, dat nog tenminste een halfjaar geldig is. Een visum is dus niet vereist.  

 
Gezondheidsbepalingen:   Raadpleeg uw huisarts of een lokale GGD om goed geïnformeerd te zijn over 

de gezondheidsbepalingen. Het kan zijn dat u vaccinaties nodig heeft. Naast de huidige basis 
ziekteverzekering is een goede Nederlandse (reis)verzekering noodzakelijk. Controleer of de dekking 
voldoende is. 
 
 



 

 
Routekaart langs Fez, Azrou en Rabat 
 

 
Medersa in Fez 



 

 
Entree van de satellietstad Tamesna 
 

 
Aap in een steeneik bij Azrou 
 

 
Karstlandschap bij Ifrane 


