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Een stukje geschiedenis.
Hoe ziet deze reis er verder uit, wat gaan we doen, wat
kan je verwachten.
Sinds een aantal jaren verzorgen wij, Geerten Linsen en Anne Kanters deze reizen.
We begonnen heel spontaan en onze eerste reis was direct een groot succes: iedereen
werd er blij van en wij heel erg enthousiast. Er volgden meer reizen en ondertussen zijn
we al 8 keer met een groep naar Marokko geweest.
We werken samen met lokale gidsen en de eigenaren van de kasbah’s en riads (hotels)
Elke dag zijn er 1, 2 of 3 yoga- en meditatielessen afhankelijk van het programma.
Deelname aan de lessen is vrijblijvend. Yogamatten en kussens zijn aanwezig, wel raden
we je aan een fleecedeken mee te nemen voor de eindontspanning (in de ochtend
kan het nog fris zijn) Tussen de lessen door ben je vrij om te luieren, wandelen,
tijd voor je zelf te nemen en te genieten van wat is.
Alles is geregeld en verzorgd. Het programma kan echter door weersomstandigheden
of andere onvoorziene gebeurtenissen gewijzigd worden.
Wij zullen zorgdragen een goede organisatie van je verblijf, transfers onderweg en de
georganiseerde uitstapjes in Marokko met de groep en natuurlijk voor fijne yoga- en
meditatielessen. Tevens zijn wij je aanspreekpunt voor je vragen.

Reisschema
Dag 1
Woensdag 20 maart, vlucht Weeze 14:40 - Marrakesh 17:30
Transfer naar Kasbah de Talamanzou, Guemassa - diner in kasbah
Dag 2
Donderdag 21 maart
Ontbijt kasbah - lunch kasbah - diner kasbah
Verblijf in kasbah de Talamanzou
Dagje rust.. yoga lessen & kennismaken, zwemmen, lezen, niks doen.. genieten
Dag 3
Vrijdag 22 maart
Ontbijt kasbah – lunch kasbah – diner riad
We vertrekken na de lunch en gaan richting de kust
Verblijf in riad L’Eucalyptus, Ghazoua (8km van Essaouira)
Dag 4
Zaterdag 23 maart
Ontbijt riad - lunch riad - diner riad
Verblijf in riad L’Eucalyptus, Ghazoua Sidi Kaouki
Mogelijkheid tot een wandeling en/of een bezoek aan… hamam, zee, surfen en of dorp
Dag 5
Zondag 24 maart
Ontbijt riad - lunch Essaouira - diner Essaouira
Bezoek aan Essaouira
Verblijf in riad L’Eucalyptus, Ghazoua
Dag 6
Maandag 25 maart
Ontbijt riad - lunch riad - diner riad
Verblijf in riad L’Eucalyptus, Ghazoua
Mogelijkheid tot een wandeling en/of een bezoek aan… hamam, zee, surfen of dorp
Dag 7
Dinsdag 26 maart
Ontbijt riad - lunch onderweg - diner vrij..
We vertrekken na het ontbijt richting Marrakesh
Verblijf riad in of buiten Marrakesh
Vrij om Marrakesh in te gaan
Dag 8
Woensdag 27 maart
Ontbijt riad - lunch vrij
Vrij om Marrakesh in te gaan
Transfer vliegveld 15:00 Vlucht Marrakesh 17:55 – Weeze 22:45

Praktische informatie
Deze 8-daagse avontuurlijke Yoga Reis Vakantie Marokko kost
€ 925,- per persoon.
Inclusief:
Alle overnachtingen op prachtige plaatsen, transfers onderweg en de georganiseerde
uitstapjes in Marokko met de groep.
Heerlijke verse maaltijden; 7 x ontbijt, 6 x lunch en 6 x diner, water is standaard aanwezig.
* Diner op dag 7 en lunch op dag 8 zijn voor eigen rekening.
Een fijn opgemaakt bed en handdoeken om te douchen.
Elke dag meerdere yoga- en meditatie lessen, verzorgd door Anne Kanters yoga teacher &
trainer en gebruik van de yogamatten.
Je eigen onvergetelijke ervaringen en dierbare herinneringen die met je mee naar huis gaan.
Exclusief:
Vliegticket, * diner op dag 7 en lunch op dag 8 (je bent dan vrij om Marrakesh in te gaan),
drankjes buiten het ontbijt, de fooien en je persoonlijke uitgaven.
Deelname is op basis van gedeelde 2-persoonskamers.
Een kamer alleen is mogelijk op basis van beschikbaarheid en tegen meerprijs.
Aantal deelnemers is minimaal 5 en maximaal 12.
We adviseren je een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Gelieve vóór het boeken van je ticket contact met ons opnemen aub.
Het vliegticket boek je zelf, wij adviseren je je ticket zo snel mogelijk te boeken.
Dit ivm de mogelijk stijgende ticketprijzen. Bij de genoemde vluchttijden zijn we uit
gegaan van Ryanair en vliegen vanaf Weeze, andere maatschappijen zijn natuurlijk ook
mogelijk. De transfer van en naar de luchthaven in Marrakesh is afgestemd op de tijden
zoals ze in het schema staan. Indien je aankomsttijd afwijkt van het schema zorg je zelf voor
vervoer.
Je paspoort moet nog 3 maanden geldig zijn op de datum van vertrek als je op
vakantie gaat. Informeer a.u.b. zelf of deze info nog up-to-date is.
Voor eventuele inentingen verwijzen we je naar de site van de GGD.

Aanmelden en/of wil je graag meer informatie over deze
vakantie?
Neem dan contact op met:
Geerten Linsen 06-52603386
sammiejanne@hotmail.com / www.latoja.nl
Anne Kanters 06-55916785
annekanters@yoga-movement.nl / www.yoga-movement.nl

Laat je verrassen, voel je welkom!
Geerten & Anne

Inschrijving Yoga Reis Marokko
Woensdag 20 maart – woensdag 27 maart 2019
Naam: _____________________________________________________________
Adres : _____________________________________________________________
Postcode en plaats : __________________________________________________
Telefoonnummer: ___________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________________
Geboortedatum : ____________________________________________________
Eventuele (relevante) klachten en/of informatie over jezelf:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelname aan de Yoga Reis Marokko geschiedt op eigen risico.
Yogapraktijk Anne Kanters en/of LaToja Geerten Linsen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor enig lichamelijk en/of materieel letsel en/of schade, verlies en/of diefstal
van eigendommen. Hiermee ga ik akkoord met de voorwaarden en de informatie zoals
deze in dit document staan beschreven. Hierbij geef ik toestemming om op de hoogte te
worden gehouden van de yoga activiteiten volgens de richtlijnen van de AVG.
Deze inschrijving is definitief zodra € 925,- ontvangen is en je inschrijvingsformulier
ingevuld bij ons terug is, je plek is dan voor je gereserveerd.
Handtekening: ________________________

Datum: ____________

Geerten Linsen sammiejanne@hotmail.com www.latoja.nl 06-52603386
Anne Kanters annekanters@yoga-movement.nl www.yoga-movement.nl 06-55916785

