GRATIS fietstocht in Marrakech voor alle inwoners
van De Zilk en Noordwijkerhout!
Boek een reis bij Maroc Travel en ontvang gratis
een fietstocht in Marrakech ter waarde van € 35,Op reis naar Marrakech met Mariëtte van Beek
Tijdens haar studie Arabisch ruilde Mariëtte van Beek het Witte Kerkje in
Noordwijkerhout in voor de Koutoubia-moskee in Marrakech. Ze woonde en
werkte lang in Marokko en schreef onder meer de Dominicus reisgids voor
Marrakech. Ze is ook de auteur van boeken en artikelen over andere exotische
reisbestemmingen. Op een heerlijk rustige manier vertelt Mariëtte je in 8 dagen
over de geheimen van Marrakech en het Atlasgebergte. Ze neemt je mee naar de
bakker in de wijk en naar verstopte heiligdommen. Zo hoor je alles over het échte
leven van de locals. Aansluitend kun je mee met een rondreis langs de
hoogtepunten van Zuid-Marokko tot aan de Sahara.
Meer informatie: https://www.reisbureaumaroctravel.nl/reis/combinatierondreis-zuid-marokko-en-marrakech-achter-de-schermen/
Maroc Travel is een persoonlijk en kleinschalig in Marokko gespecialiseerd
reisbureau. Opgericht door Helma Matthijssen en Omar Souktan die elkaar
leerden kennen tijdens een wandeltrektocht naar de hoogste top van Marokko.
Inmiddels wonen ze alweer heel wat jaren in De Zilk. Ook in Marrakech of in
bergdorp Imlil zult u hen regelmatig tegenkomen. In Marrakech, de bergen en de
woestijn werken zij met een heel team aan lokale gidsen en chauffeurs die u meer
van Marokko laten zien dan alleen de toeristische buitenkant. Bijna elke dag kunt
u mee met een fietstocht met Nederlandstalige gids door Marrakech. Op maat
verzorgen zij graag uw individuele rondreis bijvoorbeeld van Marrakech tot aan de
Saharawoestijn. Of u kunt mee met één van de bijzondere groepsreizen met
wandelen, yoga, cultuur of zelfs eens speciale reis voor fotografie of
kruidenliefhebbers. Meer informatie op hun website of maak een persoonlijke
afspraak bij Helma & Omar aan huis in De Zilk!
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