8-daagse Marokkoreis van 20-27 april 2019

Ga mee naar het zuiden van Marokko en doorleef HeartConnection 5. Een unieke ervaring.
We verblijven op een sprookjesachtige locatie: Kasbah Ourazazate. Dit lemen ‘kasteel’, een
authentieke villa van vroeger, ligt in een vallei tien minuten van de doorgaande weg, in
een klein dorpje net buiten Ourazazate. In dit rustige natuurgebied komen maar weinig
toeristen.
Het terrein van 8000 vierkante meter bestaat uit
een kasteel (lodge /villa) en een riad (huis) in de tuin.
Dit riad heeft een dakterras met 360 graden uitzicht
over de omgeving. De omgeving is geheel anders
dan wij in Europa kennen. De Kasbah ligt midden in
de Palmerie met meer dan driehonderd palmbomen.
Sprookjesachtig mooi! In de tuin is een groot
zwembad en een Jeu de Boulesbaan. Ook is er een
bibliotheek met spelletjes.
Alle kamers en suites zijn ruim, licht en comfortabel, met een eigen douche en toilet. Elke
kamer heeft een eigen unieke inrichting en uitzicht op de tuin met palmbomen en olijf- en
fruitbomen. Een team van acht lieve mensen verwent ons de hele week. Ze bereiden elke
dag onze maaltijden met biologische producten, vers uit eigen tuin.
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Programma
Zaterdag 20 april 2019:
• vlucht 06.00-10.00 Amsterdam-Marrakesh
• transfer Marrakesh- Ourazazate.
We rijden over de supermooie bergpas Tizi-n-Tichka in het Atlasgebergte naar Aït-BenHaddou. Onderweg maken we een stop bij Aït Benhaddou (na 200 km), een prachtige
locatie, voor een lunch en met tijd voor heel veel mooie vergezichten (en foto’s!). Onder
leiding van een gids bezoeken we Aït Benhaddou. Daarna kun je ontspannen bij het
heerlijke zwembad met wonderlijk mooi uitzicht. Eind van de middag gaan we naar onze
locatie Kasbah Ourazazate.
Zondag 21 april 2019:
Na ons eerste organic ontbijt start de training HeartConnection 5 – dag 1. Thema
verbinden-versmelten-loslaten. Na de lunch is er tijd voor ontspanning bij het zwembad
of kun je met een gids een wandeling maken van 2-3 uur.
Maandag 22 april 2019:
In de ochtend gaan we naar een lokale, authentieke markt met daarna een picknick-lunch
op een prachtige locatie. We sluiten de dag af bij de adembenemende Gorge Sidi FLah, één
van de meest bijzondere plekken in Marokko. Een prachtige klif in een indrukwekkende
natuurlijke omgeving van zand, rotsen, water en bergen. Samen met de gids maken we
een wandeling in deze adembenemende omgeving.
Dinsdag 23 april 2019:
Training HeartConnection 5 - dag 2, op onze magisch mooie locatie Kasbah.
Thema Communicatie.
Woensdag 24 april 2019:
Training HeartConnection 5 - dag 3. Thema Eigenwaarde deel III.
Donderdag 25 april 2019:
Training HeartConnection 5 - dag 4. Thema Energie.
Vrijdag 26 april 2019:
Transfer Kasbah Ourazazate – Marrakesh. Op de terugweg maken we een stop in
de Ourika Vallei om te lunchen bij een kasbah met een mooi zwembad. Aan het
eind van de dag rijden we naar Marrakesh. We verblijven in een mooi riad in het
centrum van deze bijzondere stad.
Zaterdag 27 april 2019:
Rondleiding met een gids door de medina van Marrakesh. Zij laat ons de mooiste
plekken van Marrakesh zien. Na rondleiding lunchen we in Marrakesh en aan het
eind van de dag word je naar het vliegveld van Marrakesh gebracht.

Annuleringsregeling: Algemene Voorwaarden artikel 11
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