
Leuk dat je de tijd neemt om naar de vrijblijvende informatiemiddag vandaag te 
komen. Ik hoop je enthousiast te kunnen maken voor de fotoreis naar Marokko.

Route
De uitgebreide routebeschrijving vind je op onze website www.foto-workshop.nl 
Wij organiseren deze fotoreis in samenwerking met Rosetta Reizen die volledig 
valt onder de SGR en ANVR voorwaarden. 

Vervoer
Er wordt gevlogen met Royal Air Maroc op zaterdag 27 oktober. De voorlopige 
vertrektijd vanaf Schiphol is 20.35 uur, het vluchtnummer is AT 853 (vlucht naar Ca-
sablanca). 
Terugkomst is op zondag 4 november met vluchtnummer AT 852. De verwachte 
aankomst-tijd op Schiphol is 18.35 uur.
De tijdbesparende, directe vlucht tussen Amsterdam en Casablanca wordt 
eveneens uitgevoerd door Royal Air Maroc.

Tijdens deze reis maken we gebruik van één bus met één vaste, Engelstalige 
chauffeur. De comfortabele bus is tevens voorzien van airconditioning. Anders 
dan bij veel andere organisaties rijdt iedereen in één bus, de groep wordt niet 
over twee kleinere busjes 'verdeeld'. De grootte van de bus is afhankelijk van de 
grootte van de groep. De bus heeft altijd meer stoelen dan het aantal deelne-
mers, zodat er voldoende ruimte is voor de foto apparatuur in de bus.  
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Accommodatie
Je verblijft in tradionele Riads, vergelijkbaar met een middenklasse hotel, en een 
herberg in de Dades vallei. De hotelkamers hebben minimaal een eigen douche/
toilet en airconditioning.  
Tijdens ons verblijf in de woestijn verblijven we in een berbertent met gedeeld 
verblijf en sanitair. Houd er rekening mee dat in een land als Marokko niet dezelf-
de maatstaven gelden als in Nederland. We proberen uiteraard overal wel de 
beste kamers te krijgen. 

We gaan er vanuit dat als je alleen boekt, je geen bezwaar hebt tegen kamerin-
deling (mannen bij mannen, vrouwen bij vrouwen). Mocht je een éénpersoons-
kamer willen boeken dan kan dit meestal, in dat geval is er echter sprake van 
een toeslag. Dit moet je bij het boeken van de reis aangeven, ter plekke kan dit 
niet meer geregeld worden. 

Eten en drinken
De reis is inclusief ontbijt. De lunches en diners zijn niet inbegrepen. Lunchen doen 
we soms onderweg in overleg met de reisbegeleider. Voor het avondeten wordt 
er meestal een suggestie gedaan voor een bepaald restaurant; het staat ieder-
een echter vrij hier wel of niet aan mee te doen. Gemiddelde kosten voor een 
avondmaaltijd mogen niet veel hoger zijn dan zo'n € 10,- p.p.

Programma
Het programma wordt zoveel mogelijk aangehouden als is aangegeven. Het kan 
echter voorkomen dat er toch afwijkingen zijn. Flexibiliteit wordt dan verwacht. 
De reis heeft een wat avontuurlijk karakter o.a. in de Dades verken je de vallei te 
voet en in Merzouga wordt er een kamelentocht gemaakt. 

(Optioneel kan er gekozen worden om met een 4wheel drive de woestijn in te 
gaan, of aan de rand van de woestijn te overnachten) 
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Groepsgrootte
De grootte van de groep ligt tussen de 8 en 9 deelnemers, waardoor er genoeg 
ruimte is voor persoonlijke aandacht. Van de deelnemers wordt naast een goede 
lichamelijke conditie en de nodige flexibiliteit, een positieve houding verwacht 
ten opzichte van waarden en normen in het gastland. 

Klimaat
Marokko grenst aan de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, in het bin-
nenland torent het Atlasgebergte hoog boven je uit. De fijnste tijd om te reizen 
in is het voor- en najaar, dan is het klimaat op zijn best. 
 

Temperatuur ºC (max. + min.) Marrakech

Oktober max 28 - min. 15

November max 23 - min. 10

Reisdocumenten
Voor Marokko is voor mensen met een Nederlands of Belgisch paspoort geen vi-
sum vereist. Je paspoort moet bij vertrek uit Marokko nog minimaal 6 maanden 
geldig zijn. Neem een fotokopie mee van de belangrijkste pagina’s (naam, pas-
poortnummer, foto, geboortedatum). 
Het e-ticket wordt je toegestuurd in de week van vertrek.

Gezondheid
Vaccinaties zijn niet verplicht. Wie absoluut geen risico wil nemen wordt vaccina-
ties DTP, tyfus en Hepatitis A aangeraden. Vaccinaties en informatie hiero-
ver zijn te verkrijgen bij een lokale GGD of bij de eigen huisarts. Voor een advies 
per land kun je deze site bekijken: www.lcr.nl. 
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Kleding
Als gast in een land worden locale gebruiken graag gerespecteerd. We bezoe-
ken een overwegend islamitisch land, wij adviseren u om daar de kleding op aan 
te passen. Wij komen op plaatsen waar het niet gewaardeerd wordt om in korte 
broek of in een hemdje rond te lopen. Met name met betrekking tot fotografie 
belangrijk om hier aandacht aan te besteden. 
Wordt er een moskee bezocht dan is gepaste kleding met name van belang, 
vrouwen kunnen voor de zekerheid een hoofddoek/sjaaltje meenemen. Een trui/
vest voor de avonden kan aangenaam zijn.   

Bagage
De bagage kan het best mee genomen worden in een tas of rugzak. Neem niet 
teveel mee. Hoewel we begrijpen dat fotoapparatuur en wandelschoenen het 
nodige wegen, verzoeken we je de omvang en het gewicht van je bagage te 
beperken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het dragen van je bagage naar de 
accommodatie. Neem een extra tasje mee voor de overnachting in de woestijn.   

Naast je normale reisbagage (max. 20 kilo) en een reisgids over Marokko verdient 
het aanbeveling de volgende artikelen mee te nemen:

- geldbuidel (b.v. voor op de heup, of onder je kleren)
- zonnebril
- iets voor op het hoofd tegen de zon
- zonnecrème
- oordopjes
- wekker 
- reserve batterijen
- imodium (anti-diarree-middel) en/of entosorbine, ORS
- slippers (douche!) 
- keeltabletten (airconditioning slaat op de keel)
- reisverzekering + kopie van de polis!!
- kopieën van belangrijke documenten en evt. recepten van medicijnen
- EHBO-spulletje 
- muggenolie
- kleding: niet te bloot
- regenkleding, warme kleding
- lakenzak (indien je graag in/onder/op je eigen laken slaapt)
- warme kleding (trui/fleece, vest, jas)
- zaklantaarn (in de woestijn) 
- adapter (wereldstekker) 

De reisbegeleider heeft alleen EHBO-spullen voor eigen gebruik bij zich. Neem 
daarom zelf een bescheiden reisapotheek mee. 

Lijdt je aan een chronische ziekte, vraag dan aan je huisarts een verklaring van je 
aandoening en de therapie in het Engels. We verzoeken je ons ook hiervan op de 
hoogte stellen voor je vertrek. 

Medicijnen of andere belangrijke zaken (foto apparatuur), zoveel als mogelijk als 
handbagage meenemen, vervelend indien bagage zoek zou raken.
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Fotoapparatuur
- camera met groothoek, standaard en telelens
- statief 
- filters UV, grijsfilter en polarisatie
- bescherm je apparatuur extra in de fototas tegen het zand in de woestijn
- extra batterijen 
- oplader 
- voldoende geheugen 
- laptop

Geld  
De munteenheid in Marokko is de Dirham (1 dirham = ca. € 0,10). Het beste om 
mee te nemen zijn cash euro’s en dollars. Zorg in ieder geval ongeveer € 100,- 
contant, bij je te hebben. In Marrakech kun je pinnen of je euro’s wisselen. Na-
tuurlijk bepaal je zelf voor een groot gedeelte hoeveel je uitgeeft, maar misschien 
is € 175,-- p.p. voor maaltijden een indicatie. Het is verboden Marokkaanse dir-
hams in- en uit te voeren.

Fooienpot  
Omdat er in Marokko veel fooi gegeven wordt, is het praktisch om gezamenlijk 
een ‘fooienpot’ te maken. Deze bedraagt € 25,- per persoon (voor 9 dagen). De 
ervaring heeft ons geleerd dat dit iedereen veel gemak oplevert. 
Fotoworkshop.nl zorgt voor de fooien.
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Communicatie  
Telefoneren kan in Marokko ook met een GSM. Je kunt hierover het beste even 
contact opnemen met je provider. Er zijn internet mogelijkheden

Voltage 
Het voltage in Marokko is 220 volt in de nieuwe gebouwen, 110 volt in de oude 
gebouwen. Soms zijn beide aanwezig. De stopcontacten zijn van het ‘Franse’ ty-
pe. Neem een wereldstekker mee om je batterijen om te laden. 

Tot slot
We proberen alle reizen uit te voeren conform de verwachtingen die je redelij-
kerwijs van deze reizen mag hebben. Door de bestemmingen die wij aandoen 
hebben de reizen een avontuurlijk karakter. Dingen veranderen in de loop van 
het seizoen, visumregels worden aangescherpt, plotseling is er sprake van een 
onvoorziene belasting, toeslag, etc. Ook kennen we niet alle hotelkamers van de 
hotels die tijdens de reis gebruikt worden en weten we soms niet van te voren in 
welke bus gereden gaat worden. Zijn er feiten of dingen die tijdens de reis echt 
anders zijn dan je op grond van onze informatie mocht verwachten, laat dit dan 
duidelijk en tijdig, d.w.z. tijdens de reis weten zodat wij indien mogelijk , liefst aan 
ons kantoor, anders aan de plaatselijke begeleiding. Soms is er enkel sprake van 
miscommunicatie en kan er met weinig moeite een probleem worden verholpen.

Gezien de ervaringen met eerdere fotoreizen ga je veel leren op fotografie ge-
bied. Het anders leren kijken naar onderwerpen, nieuwe instellingen gebruiken op 
je camera en het archiveren en het bewerken van je foto’s in Lightroom en 
Photomatic (HDR) komen uitgebreid aan bod. Op twee avonden wordt er vrijblij-
vend les gegeven in het bewerken van je RAW bestanden. Veel aandacht door 
de kleine groepsgrootte in tegenstelling tot andere fotoreizen. Daarnaast moet 
het natuurlijk gezellig zijn en voldoende mogelijkheden bieden om gewoon te 
genieten van het land, de cultuur en de sfeer.

Wij gaan zorgen voor een reis waar je lang over na gaat praten. Op onze website 
staan bij ervaringen reacties van deelnemers aan onze fotoreis naar IJsland 
in juni 2012

Rob Turk
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