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Wij zijn onder andere aangesloten bij



Tip: Denk aan het milieu en je printer en lees deze
brochure op een telefoon, tablet of deskop!
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Wij zijn een Nederlandse reisorganisatie, gespecialiseerd in de bestemmingen Andalusië, Portugal,
Marokko en de Sahara. 

 
Het lokale leven ervaren, contact met de lokale bevolking en slapen op bijzondere plekken staan bij
ons centraal. We bieden thematische reisroutes aan voor rondreizen, bouwstenen, losse activiteiten

en reizen op maat.
 
 

Wie zijn wij

De weergegeven informatie en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud. Voor
de meest actuele informatie/prijzen, check onze website
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Wie is Barrio Life
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Thematische reisroutes en
creativiteit
Reis per jeep, kameel, huurauto,
hippiebusje, al wandelend of met de
trein. Geef je reis een spontaan
karakter door 'reizen op maat' of
kies voor een echte thematische reis

Beleving, ook van de gebaande
paden
We bieden een tal opties: van de
gebaande paden tot het contact
met de lokale bevolking. Wandel
door de gebergte, ontmoet locals
in dorpen of help mee bij lokale
boederijen

Duurzame activiteiten en lokale
projecten
We compenseren de CO2 van je
gehele reis en investeren in lokale
duurzaamheidsprojecten. Hiervoor
werken wij ,onder andere, samen
met Greenseat

Contact met echte regiokenners
Wij zijn specialist in verschillende
regio's, in Marokko, Andalusië en
Portugal. Daarnaast wij kunnen je
goed adviseren om de reis te vinden
die het beste bij je reiswensen past

https://greenseat.nl/es/


Leuke activiteiten en lokaal contact: De
activiteiten die je bij ons boekt zijn met goede
gidsen en privé of in kleine groepjes, zodat je écht
contact maakt. 

Goed georganiseerde reizen: Onze reizen zijn
goed doordacht, en tot in de puntjes verzorgd,
zodat je onbezorgd kan genieten van je vakantie
of rondreis.

Aanpassen op maat: Elke reis is bij ons aan te
passen naar wens. Een dagje langer, korter, of een
reis helemaal op maat? Het is allemaal mogelijk! 

Hoge prijs/kwaliteit verhouding: Profiteer van
onze directe contacten ter plaatsen, waardoor je
een betere prijs-kwaliteit van ons krijgt dan bij
andere reisorganisaties. Wij bieden reizen voor alle
budgetten, ook voor wie een klein budget heeft. 

Wat bieden wij aan?

4

© 2021 Barrio Life

Zelf geschreven routeboek met
bezoeksuggesties
Je krijgt bij boeking een door ons zelfgeschreven
routeboek boordevol met bezoeksuggesties en
lokale tips die je niet in de reisgidsen vindt. Met de
hand samengesteld voor jouw eigen reisroute. 
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Karakteristieke accommodaties: Je verblijft in
sfeervolle en karakteristieke accommodaties.
Deze zijn vaak kleinschalig en met een goed
comfortniveau. 



Bestemming
Marokko

Marokko ligt op vier uur vliegen vanuit
Nederland. De sprookjesachtige sfeer is
een waar feest voor de zintuigen. De
hartelijke en gastvrije bevolking bestaat
uit Berbers, Arabieren en Nomaden en
kent veel historie. Het land biedt een
aantrekkelijke combinatie van hoge
zandduinen, groene palmbomen,
stranden aan de kust, een besneeuwde
Atlasgebergte en paleizen in de
Koningssteden Fes en Marrakech. Reizen
kan het hele jaar rond en het Sahara
klimaat is ideaal voor de winter.
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Tijdens deze rondreis Koningssteden Marokko
reis je per huurauto langs Fes, Meknes, Rabat,
Marrakech en de Romeinse ruïnes van
Volubilis. In Fes maak je een historische
wandeling met een lokale gids, waardoor je nog
meer gevoel bij het land krijgt. Optioneel kan je
ook een kookworkshop, fietstocht en andere
activiteiten bijboeken. Verder zorgen we voor
het vervoer van het vliegveld, je verblijf en de
huurauto. 

8-daagse Rondreis
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https://barrio-life.nl/fes/
https://barrio-life.nl/meknes/
https://barrio-life.nl/rabat/
https://barrio-life.nl/marrakech/
https://barrio-life.nl/volubilis/


Voor vanochtend hebben we een historische

wandeling door de Medina voor je

georganiseerd. Je ontmoet de gids bij één van de

stadspoorten van de Medina en je volgt de route

van de ondergrondse rivier van Fes door de stad.

Onderweg leer je meer over de Islamitische

bouwstijlen en stadsinrichting. Vanmiddag

raden we aan de grote paleistuinen van de

koning te bezoeken en rondom de paleizen te

lopen of de oude Kashba te bezoeken of kiezen

voor één van onze 14 workshops en activiteiten.

Je kan op stap met een Imam door de medina,

waar je onder andere workshops Henna,

pottenbak, Djembé kan volgen.

Vandaag vlieg je naar Fez en op het vliegveld

hebben we de huurauto klaargezet. Je rijdt naar

het centrum van Fez waar we een sfeervol

guesthouse/Riad voor je hebben gereserveerd

in de oude centrum. Vanmiddag kan je een

mooie wandeling maken door de 9000 straatjes

van de Medina en de Souk, de markt in de

Medina. Deel van deze reis is ons complete door

ons zelf geschreven routeboek, boordevol

informatie over Fes en alle plaatsen die je in de

route bezoekt.

Reisprogramma per dag

Dag 1, Aankomst in de
Koningsstad Fez

Dag 2, De geschiedenis van Fez
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Vanochtend haal je de huurauto op en rijd je in
in anderhalf uur naar Volubilis. Neem de tijd
voor het bezoeken van de Romeinse ruïnes en
ook het bedevaartstadje Moulay Idriss heeft een
interessante geschiedenis. Vanuit Volubilis is
het een klein uur naar de koningstad Meknes
waar we een sfeervol guesthouse/Riad voor
twee nachten hebben gereserveerd. Het grote
stadsplein Lahdim met aan weerskanten grote
versierde poorten en paleisingangen komt het
meest tot leven einde van de middag en avond.
Vraag ons naar leuke restaurantjes op
loopafstand van je Riad.

Dag 3, De Romeinse stad
Volubilis

Dag 4, De Koningsstad Meknes

De Koningsstad Mèknes behoort tot het
werelderfgoed van Unesco en door sultan
Moulay Ismail (1672-1727) is de stad uitgegroeid
tot een ommuurde stad met twintig poorten
(Bab’s) en meer dan vijftig paleizen. Je kan je
vandaag het mausoleum van Moulay Ismail
bezoeken, een heilige graftombe met veel
versieringen. Ook kan je een mooie wandeling
maken rondom de paleizen en bij de ingangen
de paleiswachters in actie zien. De Bab Mansour
poort is de grootste toegangspoort tot de Medina
en in de buurt vind je ook de Koranschool.
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Dag 5, De Medina van
Koningsstad Rabat
Vanochtend rijd je verder richting de kust van
Marokko, naar de Koningsstad Rabat. Deze
historische kuststad werd in 1912 de hoofdstad
van Marokko en is het altijd gebleven. Rabat,
gelegen aan de zee, kenmerkt zich door de kleur
blauw en oogt vrij modern. Je kunt veel moois
bezoeken, denk o.a. aan de Hassantoren; de
onafgemaakte minaret die bedoeld was om de
grootste ter wereld te worden, of wat dacht je van
het oude fort van Oudaya, de ruïnes van Chellah
of het koninklijk paleis? Natuurlijk kan je ook
wandelen door de souk, kleine straatjes of lopen
langs de kustlijn. Slapen doe je vanavond in een
sfeervolle Riad.

Je rijdt vanochtend naar de meest bekendste
Koningsstad van Marokko, de Medina van
Marrakech. Je levert je huurauto in bij aankomst
en check in bij een mooi guesthouse/riad die we
hier gereserveerd hebben. Vanmiddag kan je
beginnen met een wandeling naar het Djemaa el
Fna stadsplein en de Souk, de markt in de
Medina. In de avond is het Djemaa el Fna plein
een ontmoetingsplek van muziekspelers en
waarzeggers. 

Tip: Vraag ons naar advies voor de leukste
restaurantjes in de Medina..

Dag 6, Eindpunt Marrakech
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Voor vanochtend hebben we een historische
wandeling door de Medina voor je
georganiseerd. Je ontmoet de gids bij één van
de stadspoorten van de Medina en je volgt de
historische route van Marrakech door de stad.
Je komt langs de tombes van de 7 heiligen, het
Bahia paleis en eindigt bij het Djemaa el Fna
plein. Vanmiddag raden we aan de botanische
tuinen van Marrakech op eigen gelegenheid te
bezoeken. Graag leren hoe je een Tajine
maakt? Vraag ons dan naar de Marokkaanse
kookworkshop.

Als je vlucht later op de dag vertrekt kan je
vandaag de souk ontdekken van Marrakech.
Een enorme overdekte markt met dadels,
souvenirs, kleding en andere snuisterijen. De
souk ligt dichtbij het Djemaa el Fna stadsplein
en is een mooie afsluiter van je bezoek aan
lokaal en bruisend Marrakech. Bij de Riad word
je opgehaald door onze taxichauffeur die je naar
het vliegveld brengt.

Dag 7, De Medina van
Marrakech

Dag 8, Djemaa el Fna
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Tijdens deze reis overnacht je in vijf steden. De accommodaties per bestemming staan hieronder
beschreven op volgorde van de reis.

 
De B&B’s en Riads die wij aanbieden in Meknes, Fès, Chefchaouen, Tanger en Rabat zijn in de natuur of

centraal gelegen. Het uiterlijk van de gebouwen ziet er vaak traditioneel maar modern uit. De kamers van
alle accommodaties zijn eenvoudig ingericht. Sommige kamers hebben een traditionele inrichting en

andere een moderne inrichting. Daarnaast hebben ze allemaal een eigen badkamer op de kamer. Een aantal
accommodaties hebben algemene ruimtes, zoals een bar en lounge. Verder hebben sommige

accommodaties buitenfaciliteiten zoals een buitenzwembad of terras. 
 

Onderstaande foto's en beschrijvingen van de accommodaties kunnen afhankelijk van de periode
van je reis iets afwijken.
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Accommodaties

Dag 1: Fez - Riad - 1-2 sterren
Je verblijft in Fez op een rustige ligging net buiten de stad. Je overnacht in een karakteristieke Riad net buiten de
medina. De kamers hebben een traditionele inrichting en beschikken over een privé-badkamer. De Riad beschikt
over verschillende algemene- en buiten faciliteiten. Zo kun je gebruik maken van de wellness met hammam, het

binnenzwembad, het restaurant, de bar, het buitenzwembad en het terras.

Dag 3-4: Meknès – Guesthouse/Riad – 1-2 sterren
De volgende accommodatie in Meknès dateert uit 1830 en bevindt zich in de medina, op 2 minuten lopen van het El
Hedim-plein, de Bab Mansour-poort en het mausoleum van Moulay Ismail. De ruime kamers hebben authentieke
interieurs en een eigen badkamer. In het restaurant worden traditioneel Marokkaanse gerechten geserveerd. Er is

ook een gedeelde woonkamer, tradtionele hamam en een terras met uitzicht over de oude stadsmuren.
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Dag 5: Rabat – Riad – 1-2 sterren
De accommodatie bevindt zich in de toeristenwijk van Rabat, op 5 minuten lopen van de medina en het strand. De

accommodatie is traditioneel en sfeervol, en de kamers zijn met Berbertapijt ingericht. Je hebt een eigen badkamer.
Er is een gezamenlijke lounge, een bibliotheek en je kan de hele dag ontspannen op het terras of de patio.

Dag 6-7: Marrakech - Riad - 1-2 sterren
Aangekomen in Marrakech verblijf je in een modern, karakteristieke Riad in het hart van de medina. De

accommodatie ligt dichtbij het Dar Si Sais Museum, het plein Djemaa El Fna en het Paleis El Badi. De Riad is
ingericht met traditionele materialen zoals natuursteen, terracotta, klei en hout. De kamers zijn natuurlijk

ingericht en hebben een privé-badkamer. Er is een restaurant aanwezig en een Marokkaanse lounge. Er is ook
een zwembad, eethoek buiten en een zonneterras om gebruik van te maken.



Retourvlucht vanuit Nederland naar Fez, en terug van Marrakech
7 overnachtingen in 1-2 sterren guesthouses en riads, o.b.v. logies en
ontbijt
Historische wandeling in Fez en Marrakech, met privégids
Huurauto all-risk verzekerd voor alle reisdagen
Historische wandeling in Fès en in Marrakech met privégids
Uitgebreid reisbescheiden pakket met compleet Barrio Life routeboek
Administratie- en boekingskosten

Inclusief de bovengenoemde prijs

Entreegelden voor attracties/bezienswaardigheden
Lunch & diner
Borg voor de huurauto
Lokale toeristenbelasting
Reis- en/of annuleringsverzekering
Fooien, souvenirs en persoonlijke uitgaven

Exclusief de bovengenoemde prijs

Reisdetails & prijs
Reissoort: Marokko/Fly-Drive/1 week
Reisduur: 8 dagen

Beste seizoen: September t/m juni

Reissom vanaf: €745 p.p. o.b.v. 2 pers.

De weergegeven informatie en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud.
Voor de meest actuele informatie/prijzen, check onze website

www.barrio-life.nl                  020-2214178            reisvoorstel @barrio-life.nl  
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Veilig en garant op reis



Stap 1: Ga naar www.barrio-life.nl
Stap 2: Ga naar Marokko en selecteer 'Fly-drive - 1 week' of 'Alle Marokko reizen'
Stap 3: Klik op 'Rondreis Koningssteden Marokko met huurauto' (8 dagen)
Stap 4: Rechts op de pagina staat de knop 'Offerte aanvragen'

'

Stap 5: Vul je gegevens in samen met je vragen/opmerkingen. Eenmaal ingevuld,
klik op 'versturen'. Eén van onze reisspecialisten zal z.s.m. reageren!

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor je geplande
reisdatum/periode
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Hoe te boeken?

Veilig en garant op reis

Geintresseerd in deze reis? 

https://barrio-life.nl/package/stedenreis-noord-marokko-fes-chefchaouen/


Heb je langer of korter de tijd? Wil je een extra nacht boeken op locatie?

Of heb je een andere activiteit in gedachten? Geef ons je wensen door.

Wij sturen je de brochure die past bij jouw reiswensen, of we doen je

een voorstel voor een reis op maat.

Hoe kan ik deze reis aanpassen?
Stap 1: Stel jezelf de vraag: 'Wat wil ik aanpassen?'

Stap 2: Ga naar de website www.barrio-life.nl, en selecteer Marokko/Fly Drive/ 1

Week of kijk onder 'Alle Marokko reizen'. Kies Rondreis Koningssteden Marokko

met huurauto (8 dagen)

Stap 3: Druk op de knop 'Reis op maat?' 
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Stap 4: Vul je wensen in en wij komen z.s.m. terug met een passend voorstel

Wil je deze reis aanpassen?

https://barrio-life.nl/package/stedenreis-noord-marokko-fes-chefchaouen/


Meer informatie hierover? 

Bezoek onze website: www.barrio-life.nl, of bel ons op 020-2214178 
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Hike

History

Explore

Meet

Take Care

Inspire

Taste

Reisthema's

Fly-drive van 1, 2 of 3 weken

Familiereizen

Steden- en treinreizen

Natuur- en wandelreizen

4- a 5-sterren luxe reizen

Glamping reizen

Soort reizen

We bieden een scala aan van diverse type reizen in Marokko: kort,

lang, eenvoudig en luxe reizen. Daarnaast bieden we ook

verschillende reisthema's aan:

© 2021 Barrio Life
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Is deze reis toch niet helemaal naar wens?

https://barrio-life.nl/hike/
https://barrio-life.nl/history/
https://barrio-life.nl/explore/
https://barrio-life.nl/meet/
https://barrio-life.nl/take-care/
https://barrio-life.nl/inspire/
https://barrio-life.nl/taste/
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Vragen, opmerkingen of wil je een reis boeken?
Neem contact met ons op! 

Wij hanteren de volgende kantoortijden
Maandag tot en met vrijdag: 09:00 – 18:00

Weekend en feestdagen: Gesloten
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Wil je up-to-date blijven van onze laatste reizen? Volg ons op social media

@Barrio Life Nederland @barriolifenl @Barrio Life

© 2021 Barrio Life

Adres: Vredebestlaan 3, 2685AJ Poeldijk
Nederland

Telefoon (binnen en buiten kantoortijden): 020-2214178
Website: www.barrio-life.nl 
E-mail: info@barrio-life.nl

Of stuur ons een chat via de website!

Wil je iemand meenemen? Deel deze brochure (PDF) online! 


