Marokko
Programmavoorstel Marrakech la Palmeraie 4ψ
Marrakech la Palmeraie is net buiten de stadspoorten van
Marrakech gelegen, in een van de oudste palmentuinen van
Marokko. Een luxueus Clubdorp met indrukwekkende sporten excursiefaciliteiten en ook verschillende
conferentiemogelijkheden!
Dag 1
Na de landing in Marrakech wordt de groep buiten opgewacht.
De koffers worden meegenomen naar het Clubdorp, de groep
gaat echter in jeeps op weg naar het meer van Lalla
Takerkoust, met handbagage voor 1 nacht. Bij aankomst in het
tentenkamp staat er een heerlijk aperitiefje klaar. Een
uitstekend moment om te proosten op deze reis! ‘s Avonds
staat er bij de tenten een heerlijk diner klaar, met
Marokkaanse specialiteiten. Na het diner kan de groep tot in
de late uurtjes genieten van de unieke sfeer in het kamp!
Dag 2
Na het ontbijt worden de spullen ingepakt en gaat de groep,
via een schitterende route, op weg naar het Clubdorp. Bij
aankomst schuift iedereen aan bij het uitgebreide buffet in het
restaurant om te lunchen. De middag biedt volop tijd om te
relaxen, te sporten, te drinken of te slapen. ‘s Avonds na het
diner kunt u genieten van het Club Med entertainment.
Uiteraard is ook de Night Club geopend!
Dag 3
De ochtend is ter vrije besteding. Iedereen kan op zijn/haar
gemak ontbijten. Ook is het mogelijk deze ochtend te
gebruiken om in één van de zalen een inspirerende
vergadersessie te organiseren.
Na een heerlijke lunch verzamelt de groep bij de ingang van
het Clubdorp en gaat u met de touringcar naar het centrum
van Marrakech voor een bezoek aan het Djemaa El Fna plein
en de souks. Een gids vertelt u alles over deze
indrukwekkende stad. De rondleiding eindigt bij het Clubdorp
La Medina, gelegen aan het plein, alwaar u een drankje neemt
met een schitterend uitzicht over het centrum van Marrakech.
U dineert met de groep in dit Clubdorp en keert na het diner
terug naar het Clubdorp La Palmeraie.
Dag 4
De groep neemt een uitgebreid ontbijt, want het wordt een
sportieve ochtend! Er zijn meerdere toernooien opgezet,
bijvoorbeeld tennis, boogschieten en golf, om de teambuilding
te bevorderen. De middag is ter vrije besteding, waarbij de
groep lekker kan relaxen en genieten van alle faciliteiten die
het Clubdorp biedt.

De laatste avond wordt in stijl gevierd; met een Garden Party.
Op een mooie plek in de tuinen van het Clubdorp krijgt de
groep een heerlijk diner met Marokkaanse specialiteiten,
waarbij Marokkaanse animatie zorgt voor een geweldige sfeer.
Een avond om niet te vergeten!
Dag 5
Helaas is het deze dag tijd om te vertrekken. De koffers
worden gepakt en afhankelijk van de vlucht staat na het ontbijt
of de lunch de touringcar klaar om de groep naar de
luchthaven te brengen.
Vanafprijs per persoon € 1095,- voor het tentenkamp,
all-inclusive verblijf, transfer, vlucht, excursie centrum
Marrakech en Garden Party.

