REISAANBIEDING

SPECIAAL
VOOR JAN-LEZERS!

4 DAGEN
MARRAKECH
VANAF € 535,- P.P.

It’s a kind of magic
Net als Elise Schaap (zie p. 40) overnachten in Little
Sister of El Fenn, de mooiste riad van Marrakech?
Profiteer dan van dit exclusieve JAN-arrangement,
inclusief uitgebreide hammambehandeling.

driegangenmenu in Dar Zellije, een traditionele riad met uitzicht over de medina.

DAG 2 Marrakech
Ontbijt op het dakterras.
Optioneel: Transfer naar een stijlvolle
beachclub die midden in een olijfboomgaard ligt, net buiten Marrakech. Aan het
eind van de middag word je opgehaald
voor een rit richting woestijn, waar je kameel
kunt rijden voordat je een 1001-nachtdiner hebt bij zonsondergang.

H

eritage Travel heeft samen met El
Fenn een speciaal arrangement
samengesteld, waarbij je Marrakech vier dagen lang op z’n allermooist en
chicst beleeft.

DAG 1 Amsterdam-Marrakech
Vlucht vanaf Schiphol, Brussel, Eindhoven
of Düsseldorf naar Marrakech met privétransfer naar The little sister of El Fenn,
middenin de oude medina van Marrakech.
’s Middags krijg je daar een uitgebreide
hammambehandeling. Je overnacht in een
van de vijf tweepersoonskamers.
Optioneel: Excursie van een halve dag door
de oude medina van Marrakech met een
Engelstalige gids. ’s Avonds een Marokkaans

DAG 3 Marrakech

PRIJZEN & VOORWAARDEN
Het arrangement is inclusief vlucht en
luchthavenbelasting in Little Sister of El Fenn
vanaf € 535,- • Verlenging p.p. per nacht
vanaf € 95,- • Excursie (4 uur): € 50,- per
arrangement • Kookworkshop: € 50,- • Diner
bij Dar Zellije, excl. drank € 40,- * Dagexcursie
met gids en lunch v.a. € 85,- • Uitgebreid
1001-sterrendiner in de woestijn, excl. transfer
en drank: € 50,Prijzen p.p. op basis van twee personen die
een kamer delen, en gebaseerd op basis van
de goedkoopste boekingsklasse & vertrek
v.a. Amsterdam.
Inbegrepen: informatiepakket Marokko
• vlucht Amsterdam/Eindhoven, Düsseldorf,
Brussel-Marrakech voorzien van transfers
luchthaven-riad-luchthaven (waarde € 60,-)
• 3 overnachtingen in Little Sister of El Fenn,
met ontbijt t.w.v. € 30 p.p. • hammambehandeling voor 2 personen t.w.v. € 65,- p.p.
Niet inbegrepen administratie en reserveringskosten (€ 25,-) • alle excursies
• servicecharge 5% • ruimbagage
• reis- en/of annuleringsverzekering.
Op deze reis zijn de ANVR- en SGRvoorwaarden van toepassing.

Ontbijt op je eigen terras.
Optioneel: Een excursie naar het Atlasgebergte. ’s Middag lunch je op het terras
van een kasbah, daarna kun je naar een
hammam gaan of een wandeling maken
onder leiding van een Engelstalige gids. ’s
Avonds dineer je bij het hippe Bo&Zin.

DAG 4 Marrakech-Amsterdam
Ontbijt op het dakterras.
Optioneel: Na het ontbijt word je opgehaald voor Marokkaanse kooklessen. Na
de workshop wordt je zelfgemaakte lunch
met Marokkaanse wijn geserveerd op het
dakterras. Daarna is het tijd voor de laatste
inkopen voordat je naar de luchthaven
wordt gebracht voor de terugvlucht.

MEER INFO & BOEKEN
Dit JAN-arrangement is te boeken t/m
eind juni 2015 voor een verblijf t/m eind
2015. Meer informatie over je hotel en de
reis vind je op www.jan-magazine.nl/
marrakech. Boeken doe je via www.heritagetravel.nl, 020 737 22 04. 
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