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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?
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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 stedenreis Noord-Marokko met
Fes en Chefchaouen, reis je per huurauto en
bezoek je de Medina´s van de Koningssteden
Meknes, Rabat en Fes. Tussen Fez en
Meknes kan je de Romeinse oude stad
Volubilis bezoeken en op de route naar
Tanger verblijf je ook in de blauwe Medina
van Chefchaouen in het Rifgebergte. Vanuit
Tanger reis je weer zuidwaarts naar Rabat
en kan je aan het einde een bezoek brengen
aan Casablanca.

8-daagse Stedenreis 
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https://barrio-life.nl/meknes/
https://barrio-life.nl/rabat/
https://barrio-life.nl/fes/
https://barrio-life.nl/volubilis/
https://barrio-life.nl/tanger/
https://barrio-life.nl/chefchaouen/
https://barrio-life.nl/casablanca/


JBij aankomst op het vliegveld van Fes staat er een privétransfer voor

je klaar die je naar je accommodatie brengt. We hebben een sfeervol

guesthouse/Riad voor je gereserveerd in de oude Medina van Fes.

Deel van deze reis is ons uitgebreide, door ons zelf gescheven

routeboek boordevol bezoeksuggesties voor Fes en Marrakech.

Vanmiddag kan je een mooie wandeling maken door de 9000

straatjes van de Medina en de Souk, de markt in de Medina.

Reisprogramma per dag

Dag 1, Aankomst in Fès
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Fes is dé ambachtenstad van Marokko en tevens

het culturele centrum van het land. Voor

vanochtend hebben we een

ambachtenwandeling voor je georganiseerd

waarbij je de de ambachtslieden van Fes

ontmoet. Je ontmoet de gids bij één van de

stadspoorten van de Medina en je komt

onderweg op bijzondere plekken in de Medina.

Tijdens de houtbewerk workshop leer je veel

over de Marokkaanse cultuur en werk je samen

met de ambachtslieden. Ook ontmoet je de

leerlooiers, de timmermannen, houtbewerkers

en tapijtenmakers. Vanmiddag kan je de

paleizen bezoeken bij Fes El Jdid of de souk in

duiken voor een mooie souvenir.

Fes is dé ambachtenstad van Marokko en tevens

het culturele centrum van het land. Voor

vanochtend hebben we een ambachtenwandeling

voor je georganiseerd waarbij je de de

ambachtslieden van Fes ontmoet. Je ontmoet de

gids bij één van de stadspoorten van de Medina

en je komt onderweg op bijzondere plekken in de

Medina. Tijdens de houtbewerk workshop leer je

veel over de Marokkaanse cultuur en werk je

samen met de ambachtslieden. Ook ontmoet je de

leerlooiers, de timmermannen, houtbewerkers en

tapijtenmakers. Vanmiddag kan je de paleizen

bezoeken bij Fes El Jdid of de souk in duiken voor

een mooie souvenir.

Dag 3, Handarbeid workshopDag 2, De ambachtsmannen
van Fès
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Voor vanochtend hebben we een

ambachtenwandeling voor je georganiseerd

waarbij je de de ambachtslieden van Marrakech

ontmoet. Je ontmoet de gids bij één van de

stadspoorten van de Medina en je komt onderweg

op bijzondere plekken in de Medina. Tijdens de

mozaïek workshop leer je veel over de

Marokkaanse cultuur en werk je samen met de

ambachtslieden. Vanmiddag kan je de souk in

duiken voor een mooie souvenir. Tip! Op het

Djemaa el Fna plein worden er elke avond

stalletjes neergezet waar je niet te duur en lekker

kan eten. Wil je ons favoriete stalletje weten?

We hebben treintickets voor je gereserveerd in

eerste klas van Fes naar Marrakech. Marokko

heeft een goed treinnetwerk en het is een leuk

manier om Marokkanen te ontmoeten in de

trein en je stopt op stationnetjes waar je anders

niet zo snel komt. Vanuit Fes komt de trein langs

Meknes, Rabat en Casablanca en eindigt in

Marrakech. Je wordt naar het treinstation

gebracht van Fes en op het treinstation van

Marrakech word je aan het eind van de middag

opgehaald door de eigenaar guesthouse/riad

waar je de komende dagen verblijft.

Dag 4, Per trein van Fes naar
Marrakech

Dag 5, De ambachtsvrouwen van
Marrakech
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Vandaag kan je een bezoek brengen aan het
Bahia paleis of de Saadi Tombes, op loopafstand
van je Riad. Je kan ook kiezen voor onze
optionele fietstocht door de smalle straatjes van
de Medina of de kookworkshop bijboeken. Je
ontmoet dan de kookgids op het Djemaa el Fna
plein en samen met lokale vrouwen ga je op pad
door de souk voor de ingrediënten van een
Tajine of CousCous. Daarna terug in de keuken
ga je aan de slag en je geniet later van je eigen
lunch.

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 Marrakesh. Bij de Riad word je
opgehaald door onze taxichauffeur die je naar het
vliegveld brengt.

Dag 6, Marrakech

Dag 7, Het Djemaa el Fna plein
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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 -3: Fès - Riad - 2-3 sterren
Je verblijft in Fès 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 4-6: Marrakech - Riad
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 van Nederland naar Fes en terug van Marrakech
6 nachten in 1-2 sterren guesthouses op basis van logies en ontbijt
Transfer van en naar het vliegveld
Treintickets tussen steden
Vliegveldtransfer
Ambachtenwandeling in Fes met gids en in Marrakech
24/7 bereikbaarheid via telefoon en Whatsapp voor tips tijdens de reis
Uitgebreid reisbescheiden pakket met compleet Barrio Life routeboek
Administratie- en boekingskosten

Inclusief de bovengenoemde prijs

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

Exclusief de bovengenoemde prijs

Reisdetails & prijs
Reissoort: Marokko/Fly-Drive/1 week
Reisduur: 7 dagen

Beste seizoen: Eind september tot begin juni

Reissom vanaf: €645 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 'Stedentrip Fes en Marrakech' (7 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? 



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 ´Stedentrip Fes en Marrakech (7

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?



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

16

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

© 2021 Barrio Life

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! 


