
Spaan Krea�ef organiseert i.s.m. Marian Keijsers van Dar Holland een

 keramiek/kunstreis naar Marokko
   van zondag 19 maart t/m zondag 26 maart 2017
     

Route: Marrakech - Safi - Essaouira - langs de westkust van Marokko - 
Taroudannt - door het hoge Atlasgebergte - Marrakech 

Kosten: € 595,- (exclusief vliegreis)              Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

                            

- Toeslag voor een éénpersoonskamer € 95,- voor 7 nachten. 
- Vliegreis met Ryanair vanaf Weeze naar Marrakech. Bij vroeg�jdig boeken zijn de kosten van de retourvlucht 
  ruim € 150, inclusief 1 stuk handbagage en koffer van 20 kilo. 
- Geldig paspoort dat na verlaten van Marokko nog 3 maanden geldig is.
- Inclusief info- en kennismakingsavond met de medereizigers.
- Info en opgave deelname bij info@spaankrea�ef.nl of 06-23989771  

Inbegrepen: 7 x hotelovernach�ng op basis van een tweepersoonskamer, transfers van en naar het 
vliegveld in Marrakech, vervoer in bus met chauffeur, Nederlandstalige reisbegeleiding van Marian Keijsers, 
7x ontbijt, 7 x koffie/thee �jdens tussenstops, 5x lunch, 4 x diner en frisdrank, entreegelden en fooi.
Niet inbegrepen: vliegreis, 2x lunch en 3x diner, op�onele excursies, reis- en annuleringsverzekering, 
alcoholische drankjes





Programma exclusieve keramiek/kunst rondreis Marokko 2017 
 
Dag 1: Vertrek vanaf vliegveld Weeze om 14.40 uur. Aankomst in Marrakech ca. 17.30 uur. De vluchten zelf 
boeken bij www.ryanair.com.  Bij vroegtijdig boeken is de retourvlucht ruim € 150,- 
 
Marian Keijsers, staat ons op het vliegveld Ménara op te wachten en begeleidt ons naar de Riad. Marian zal 
in de Riad een kort welkomstwoordje houden en het programma doorspreken. Zij zal op dat moment een 
lijst uitdelen, waarop staat aangegeven welke leuke dingen er op de vrije dag in Essaouira gedaan kunnen 
worden en wat de kosten daarvoor bedragen. In de avond zullen we gezamenlijk op het beroemde Jma El 
Fnaplein gaan eten. Na afloop kunnen we genieten van Marokkaanse acrobaten, verhalenvertellers, 
muzikanten, vrouwen, die onze handen willen beschilderen met henna en nog veel meer exotische 
mensen, die hun kunsten vertonen. In Marrakech slapen we de eerste twee nachten en de laatste nacht in 
Riad Maissoun. 
 
Dag 2: Meteen na het ontbijt, gaan we eerst een bezoek brengen aan het museum Tiskiwin, met prachtige 
Berberkunst. Dit museum is in 1957 opgericht door de nu 85 jarige Nederlander Bert Flint. Na dit bezoek 
drinken we koffie of thee en gaan we, onder leiding van een gids, een bezoek brengen aan het in 
Islamitische en Marokkaanse stijl gebouwde palais Bahia. Als afsluiting van deze twee bezichtigingen, 
lunchen we gezamenlijk. De rest van de dag kan iedereen naar eigen keuze invullen, door bijvoorbeeld te 
gaan dwalen door de prachtige geur-en kleurrijke medina van Marrakech. Diner is voor eigen rekening. 
 
Dag 3: Na het ontbijt vertrekken we naar de aan zee gelegen keramiekstad Safi. Daar starten we deze 
bijzondere dag eerst met koffie. De mooi gedecoreerde vazen, potten, tajines en nog veel meer andere 
gebruiksvoorwerpen, die ze daar maken, zijn een lust voor het oog. We bezoeken de pottenbakkerswijk 
waar wel meer dan 150 kleine ateliertjes zijn. Hier wordt keramiek gedraaid, gedecoreerd en gestookt in 
traditionele ovens. Speciaal voor de deelnemers van deze reis is er een workshop georganiseerd waar we 
een kleine tajine gaan decoreren en beschilderen. De doorreis naar Essaouira voert over een prachtige 
kustweg en op het einde van de middag zullen we bij de ouders van een vriend van Marian, met zijn allen 
Whisky Berber (muntthee) gaan drinken en kan iedereen zien hoe men op het platteland leeft. De vader 
geeft een demonstratie hoe hij dagelijks manden maakt, die overal in Essaouira te koop worden 
aangeboden. In Essaouira slapen we de volgende drie nachten in Riad Chakir. Essaouira is een vissersstadje 
en daarom gaan we 's avonds gezamenlijk eten in een restaurant waar vis de specialiteit van de kok is. Vind 
je vis niet lekker, dan maakt hij iets anders klaar. 
 
Dag 4: Rond 10.00 uur start de rondleiding van Marian door haar woonplaats Essaouira. Essaouira is een 
kuststad en een toeristische trekpleister in het westen van Marokko, gelegen aan de Atlantische Oceaan. 
De Medina en de haven van Essaouira staan op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.  
Behalve dat we de medina gaan bekijken, zullen we ook de haven aandoen. Het is ook erg leuk om hier 
rond zonsondergang een kijkje te nemen. Veel lokale mensen kopen hier zojuist gevangen vis en de vissers 
zijn druk bezig hun netten weer gereed te maken voor de volgende dag. Zeker met de ondergaande zon 
een erg mooi plaatje. Op het allermooiste dakterras, met een 360 graden uitzicht, zullen we samen even 
koffiedrinken.  
Onderweg bezoeken we een kunstgalerie en een werkplaats waar op een bijzondere wijze Thuja hout 
wordt verwerkt in bijvoorbeeld meubels, die over heel de wereld aan hotels worden verkocht.  
Tijdens de rondleiding gaan we gezamenlijk lunchen. Marian neemt ons deze dag mee naar plaatsen, die je 
als toerist niet zult zien. Het avondeten is op eigen gelegenheid. 
 
Dag 5: Deze dag kan ieder naar eigen idee invullen. Er zijn genoeg mogelijkheden om leuke dingen te gaan 

doen. Je kunt gaan wandelen langs de kust, zeilen (is afhankelijk van het weer), paardrijden, kameel rijden 

of een workshop fotografie doen, door met een fotograaf door de haven te dwalen en daar unieke foto’s 

maken  



van de karakteristieke koppen van de vissers. Ook is het heerlijk om je te laten verwennen in een toeristen 
hammam, maar je kunt ook kiezen voor de publieke hammam, waar de Marokkaanse vrouwen naar toe gaan. 
In het laatste geval is het echt een unieke ervaring en je steunt er een lokale bewoonster mee.  
Bovengenoemde activiteiten, lunch en diner zijn voor eigen rekening. Je kunt zelf in de haven vis gaan eten en 
voor de durfals wil Marian best samen vis gaan kopen en in een echt berberrestaurantje gaan eten. 
 
Dag 6: We vertrekken al vroeg voor de tweedaagse rondreis.  
Als eerste bezoeken we een Argan-coöperatie, waar Marian uitleg zal geven over de traditionele wijze waarop 
de noot van de arganboom wordt vermalen tot olie. We zien vrouwen dit werk doen. De olie wordt veel in de 
cosmetica gebruikt of in de keuken en is zeer kostbaar. De Arganboom groeit alleen in Marokko en als we 
geluk hebben zien we de geiten in de bomen klimmen om de vruchten van de boom op te eten. 
We rijden langs de Atlantische kust waar de hoge golven op de kust beuken. Onderweg stoppen we voor koffie 
in Imsaoune, een paradijs voor windsurfers en met een kleine vissershaven. Onderweg zullen we ergens 
gezamenlijk lunchen. In de middag komen we aan in Taroudannt. Deze plaats met zijn indrukwekkende 
stadsmuur, ligt midden in een vruchtbare vallei, omgeven door de bergen van het Atlasgebergte. 
De stad Taroudannt is niet alleen bekend om berberkunstnijverheid en zilverwerk, maar ook om zijn 
leerlooierij. Een veertigtal leerlooiers verwerken, waar wij bij staan, kamelen-, koeien-, schapen- en 
geitenhuiden. Het bezoek aan deze leerlooierij zul je niet gemakkelijk meer vergeten. Hier is ook een 
mogelijkheid om goedkoop tassen of andere leerproducten te kopen.  
’s Avonds eten we gezamenlijk in Riad Taroudannt, waar we ook een nacht zullen slapen.  
 
Dag 7: Voordat we de bergen inrijden van de Hoge Atlas, maken we een korte pauze voor de koffie of thee. 
Onderweg stoppen we regelmatig om mooie foto’s te maken van het prachtige adembenemende landschap 
van de Atlas en van de vele kasbahs die helemaal opgaan in de kleur van het gebergte, omdat ze zijn gemaakt 
van de grondsoort, die daar voorradig is. Soms zijn de kasbahs groen en andere keren weer rood of 
okerkleurig. Na de vele haarspeldbochten, lunchen we op de top in Tizin-‘N-test. We passeren een smalle 
bergpas op 2150 meter hoogte en dalen daarna af naar Marrakech. Tijdens de afdaling drinken we koffie. 
Ongeveer 100 km ten zuiden van Marrakech in Tinmel, staat een prachtig uit de 12e eeuw daterende 
gerestaureerde moskee. Dit indrukwekkende bouwwerk mogen we beslist niet overslaan met een bezoekje.  
In Marrakech eten we voor de laatste keer gezamenlijk. Deze nacht slapen we in dezelfde Riad als dag 1 en 
dag 2. 
 
Dag 8: Er is geen gezamenlijk programma. Deze dag kun je op je eigen manier genieten van Marrakech, de 
laatste inkopen doen of nog een toeristische bezienswaardigheid (bijv. Jardin Majorelle) bezoeken. Lunch is 
voor eigen rekening. ’s Middags vertrekken we naar het vliegveld. 

Het programma van deze reis kan ter plekke in overleg met de deelnemers worden aangepast. 

           

                   Uitzicht over het Atlasgebergte                                                  Marian Keijsers                       Safi, pottenbakkerswijk 
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