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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 rondreis Marokko 7 dagen met
Marrakech en nacht in de woestijn, ontdek
je de Koningsstad Marrakech en het mooie
zuiden van Marokko. Je bezoekt onderweg
naar de woestijn de Kasbah van Ait Ben
Haddou, de stad Ouarzazate en je reist door
de Draa Vallei oase van de duizend kasbah´s
naar Zagora. Aan het einde van de weg ligt
het dorpje M’hamid en hier start de
kamelenwandeling en nacht in de woestijn.

8-daagse Stedenreis 
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https://barrio-life.nl/marrakech/
https://barrio-life.nl/ait-ben-haddou/
https://barrio-life.nl/Ouarzazate/
https://barrio-life.nl/zagora/
https://barrio-life.nl/mhamid/


Vandaag kan je met onze suggesties op pad

gaan en Marrakech echt gaan ontdekken.

Niets is leuker dat te doen dan met een lokale

persoon. Voor deze ochtend kunnen we een

fietstocht voor je organiseren die je brengt

naar de stadsmuren, de kleine straatjes en

plekken waar je anders niet komt. Voor

vanavond kunnen we een paardenspektakel

en voorstelling met diner bijboeken.

Je vliegt van Nederland naar Marrakech en bij

aankomst op het vliegveld van Marrakech halen

we je op en brengen je naar het sfeervol

guesthouse/Riad. Je verblijft hier voor twee

nachten op basis van logies en ontbijt in het

centrum vn Marrakech. Als deel van je reis zit

inclusief ons zelf geschreven routeboek boordevol

tips en bezoeksuggesties om het beste uit je reis

te halen. Vanmiddag kan je al een bezoek

brengen aan het Djemaa el Fna stadsplein.

Reisprogramma per dag

Dag 1, Koningsstad Marrakech Dag 2, De ommuurde rode stad
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Vandaag rijd je in vier uur naar de Sahara

woestijn, de plek waar de asfaltweg ophoudt in het

zand, bij het dorpje M´hamid. Onderweg maak je

een mooie rit met veel leuke stops door de oasissen

van de Draa Vallei. Halverwege de middag

ontmoet je onze woestijngids en start je

kamelenwandeling naar het tentenkamp. Bij

aankomst check je in in je eigen woestijntent en

kan je van de ondergaande zon genieten. Diner is

inclusief, er is een kampvuur en je ziet de

prachtige sterrenhemel!

Voor deze ochtend hebben we de huurauto

klaarstaan en rijd je in een halve dag over het

Atlas gebergte naar zuid-Marokko. Je checkt in

bij een B&B bij het beroemdste kasteel van

Marokko, Kasbah Ait Ben Haddou. De

slingerende weg door de Atlas heeft veel

stoplekken langs de weg om te genieten van het

uitzicht en dorpjes waar je wat kan lunchen.

Deze middag kan je gebruiken voor een

wandeling door de Kasbah en het uitzicht over

de rivier bewonderen.

Dag 3, Rijden door het
Atlasgebergte

Dag 4, Nacht in de woestijn
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Het is een mooie ervaring om in de ochtend de
zonsopkomst te zien en te ontbijten in het
ochtendlicht. Je wandelt terug met kamelen
naar het dorpje M´hamid en rijdt naar de oase
van Agdz. Hier hebben we een B&B
gereserveerd voor één nacht en kan je de
middag verder ontspannen tussen de
palmbomen en bij het zwembad. Ook hier kan je
met onze reisbescheiden op pad om de oase te
ontdekken. Zo zijn er kastelen te bezoeken en
kan je fietsen.

Vandaag verlaat je Agdz om terug te rijden naar
Marrakech. Je rijdt voor een groot gedeelte via een
andere weg terug over het Atlasgebergte en we
informeren je over een bezoek aan Ouarzazate.
Ben je een filmliefhebber? Hier worden de
beroemdste Arabisch getinte films opgenomen en
is er een kasteel voor Games of Thrones. In
Ouarzazate is tevens ook een mooie
gerestaureerde Kasbah te bezoeken. Je rijdt na
Ouarzazate in een kleine vier uur naar de
watervallen van Ourika, een natuurplek, waar we
een B&B bij de watervallen voor je hebben
gereserveerd. goede Vistajine eten bij één van de
stadsstranden.

Dag 5, Zwemmen tussen de
palmbomen

Dag 6, De watervallen van Ourika
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Vandaag rijd je in anderhalf uur naar het vliegveld van
Marrakech waar je de huurauto inlevert en incheckt voor je
vlucht. Vandaag kan je nog een laatste bezoek brengen aan
Marrakech of genieten van de omgeving van Ourika. Zou je deze
reis willen aanpassen? We kunnen extra nachten toevoegen per
plek alsmede een verblijf aan het strand bij Essaouira of de
Dades kloof toevoegen. Informeer ons over je wensen en helpen
je graag verder.

Dag 7, Vlucht naar Nederland
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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 -2: Marrakech - Riad - 2-3 sterren
De eerste accommodatie ligt in het hart van Marrakech, in een toeristische wijk in de oude binnenstad. Het

authentieke Marokkaanse gebouw ligt op ongeveer 1 km van het Djemaa el Fna plein. De kamers zijn modern en
Marokkaans ingericht en je hebt een eigen badkamer. Er is een tuin met terras en een zwembad om gebruik van

te maken evenals een bar en restaurant.

Dag 3: Ait Ben Haddou – B&B – 2-3 sterren
Je reist af naar Ait Ben Haddou, waar je verblijft in een Riad in de stad. De accommodatie is authentiek en

modern. De kamers zijn ruim en hebben een eigen patio en een terras met uitzicht op de bergen en rivier, en een
privé-badkamer. Er is een mooi, algemeen terras en tuin en een gedeelde lounge. Er is ook een restaurant.
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Dag 4: M’hamid – Woestijntent – 2-3 sterren
Je verblijft in de Sahara tussen de zanvlaktes van M’hamid. Het is een tentenkamp met mooie, ruime tenten en je

hebt een nette privé-badkamer. Er is een restaurant en uitzicht op de tuin en elke ochtend zijn er halal en
vegetarische ontbijtopties beschikbaar.

Dag 5: Agdz – Ecolodge – 2-3 sterren
Vandaag reis je naar Agdz, waar je verblijft in een accommodatie buiten de stad in een oase omringd door palmbomen.

De accommodatie is karakteristiek en sfeervol en je overnacht in een sfeervolle ecolodge. De slaapkamer heeft een
eigen badkamer uitgerust met een bad of douche en gratis toiletartikelen. Er is een spacentrum en een hammam

aanwezig. Tevens kun je gebruik maken van het buitenbad en terras of culinair genieten in het restaurant.

Dag 6: Ourika – B&B – 2-3 sterren
Je verblijft in een B&B gelegen in de Ourika vallei, op slechts 15 km van de watervallen. De accommodatie ligt in

een groot, mooi ingericht gebouw. Elke slaapkamer heeft een eigen badkamer met douche en een zithoek.
Sommige kamers hebben ook uitzicht op de tuin of de bergen en een balkon. Er is een restaurant met lokale

gerechten en een buitenzwembad met terras.



Retourvlucht van Nederland naar Marrakech, inclusief 10 KG handbagage
5 overnachtingen in 1-2 sterren guesthouses en B&Bs op basis van logies en
ontbijt
1 overnachting in woestijntent inclusief diner en kamelenwandeling
Transfer van het vliegveld van Fès naar de accommodatie
Huurauto all-risk verzekerd voor alle reisdagen
Auto is all-risk verzekerd voor alle reisdagen
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: 7 dagen

Beste seizoen: Eind september tot eind juni

Reissom vanaf: €695 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 met Marrakech en woestijn' (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 Rondreis met Marrakech en

woestijn (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?

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 

14

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

© 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! 


