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Een stukje geschiedenis. 

Hoe ziet deze reis er verder uit, wat gaan we doen, wat  

kan je verwachten.  

 

Sinds een aantal jaren verzorgen wij, Geerten Linsen en Anne Kanters deze reizen.                

We begonnen heel spontaan en onze eerste reis was direct een groot succes: iedereen  

werd er blij van en wij heel erg enthousiast. Er volgden meer reizen en ondertussen zijn  

we al 10 keer met een groep naar Marokko geweest.  

 

Elke dag zijn er 1, 2 of 3 yoga- en meditatielessen afhankelijk van het programma.  

Deelname aan de lessen is vrijblijvend. Yogamatten en kussens zijn aanwezig, wel raden  

we je aan een fleecedeken en een warm vest mee te nemen voor de eindontspanning. 

(in de ochtend kan het nog fris zijn)  

Tussen de lessen door ben je vrij om te luieren, wandelen, tijd voor je zelf te nemen en te 

genieten van wat is. 

 

Met meerdere auto’s rijden we door het schitterende Atlasgebergte: de zeer diverse 

landschappen en lieflijke dorpjes zullen je telkens weer verbazen en verwonderen… 

 

Alles is geregeld en verzorgd. Het programma kan echter door weersomstandigheden  

of andere onvoorziene gebeurtenissen gewijzigd worden. We werken samen met lokale 

gidsen. In overleg regelen we vooraf wat kan en ter plekke wat nodig is.  

geschied op eigen risico. 

 

 

 

 

 



 

 

Reisschema Zondag 23 februari – Zondag 1 maart 2020 

 

Dag 1 

Zondag 23 februari, vlucht Weeze 14:40- Marrakesh 18:30 

Transfer naar riad in of buiten Marrakesh - diner in Riad 

Verblijf riad in of buiten Marrakesh 

 

Dag 2 

Maandag 24 februari 

Ontbijt riad - lunch onderweg in het Atlasgebergte - diner kasbah 

Verblijf in kasbah Paradise of Silence (o.v.) 

Mogelijkheid tot een wandeling en/of een bezoek aan de oude kasbah Ait Ben Haddou 

 

Dag 3 

Dinsdag 25 februari 

Ontbijt kasbah - lunch onderweg in het Atlasgebergte - diner woestijn 

Verblijf in het woestijnkamp 

 

Dag 4 

Woensdag 26 februari 

Ontbijt woestijn - lunch woestijn - diner woestijn 

Verblijf in het woestijnkamp   

Mogelijkheid tot een wandeling en/of een bezoek aan de nomaden/dorpje 

 

Dag 5 

Donderdag 27 februari 

Ontbijt woestijn - lunch woestijn - diner woestijn 

Verblijf in het woestijnkamp 

Mogelijkheid tot een wandeling en/of een bezoek aan de nomaden/dorpje. 

 

Dag 6 

Vrijdag 28 februari 

Ontbijt woestijn - lunch onderweg in het Atlasgebergte - diner kasbah 

Verblijf in kasbah Paradise of Silence (o.v.) 

Mogelijkheid tot een wandeling en/of een bezoek aan de oude kasbah Ait ben Haddou 

 

Dag 7 

Zaterdag 29 februari 

Ontbijt kasbah - lunch onderweg in het Atlasgebergte - diner vrij* 

Verblijf riad in of buiten Marrakesh 

Vrij om Marrakesh in te gaan 

 

Dag 8 

Zondag 1 maart 

Ontbijt riad, lunch vrij  

Transfer vliegveld 15:00 Vlucht Marrakesh 18:55 – Weeze 22:45 

 

 

 

 



 

Praktische informatie 

 

Deze 8-daagse avontuurlijke Yoga Vakantie Marokko kost € 925,- per persoon.   

 

Inclusief: 

Alle overnachtingen op prachtige plaatsen, alle transfers in Marokko met de groep. 

Heerlijke verse maaltijden; 7 x ontbijt, 6 x lunch en 6 x diner, water is standaard aanwezig. 

* Diner op dag 7 en lunch op dag 8 zijn voor eigen rekening. 

Een fijn opgemaakt bed en handdoeken om te douchen. 

Elke dag meerdere yoga- en meditatie lessen, verzorgd door Anne Kanters Yoga Teacher & 

Trainer.  

Gebruik van de yogamatten. 

Bezoek aan de oude Kasbah in Ait ben Haddou, nomaden en nomadendorp. 

Begeleiding van ervaren Engels en/of Frans en/of Marokkaans sprekende gidsen 

Je eigen onvergetelijke ervaringen en dierbare herinneringen die met je mee naar huis gaan. 

 

Exclusief: 

Vliegticket, * diner op dag 7 en lunch op dag 8 (je bent dan vrij om Marrakesh in te gaan), 

drankjes buiten het ontbijt, de fooien en je persoonlijke uitgaven. 

Deelname is op basis van gedeelde 2-persoonskamers.  

Een kamer alleen is mogelijk op basis van beschikbaarheid en tegen meerprijs. 

Aantal deelnemers is minimaal 6 en maximaal 12.  

We adviseren je een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. 

 

Gelieve vóór het boeken van je ticket contact met ons opnemen aub. 

Het vliegticket boek je zelf. zodra er genoeg deelnemers zijn, boek je z.s.m. je ticket.  

Dit i.v.m. de mogelijk stijgende ticketprijzen. Bij de genoemde vluchttijden zijn we 

uitgegaan van Ryanair en vliegen vanaf Weeze, andere maatschappijen zijn natuurlijk ook 

mogelijk. De transfer van en naar de luchthaven in Marrakesh is afgestemd op de tijden 

zoals ze in het schema staan. Indien je aankomsttijd afwijkt van het schema zorg je zelf voor 

vervoer. 

 

Je paspoort dient bij uitreis uit Marokko nog een half jaar geldig te zijn. 

Voor actuele informatie is het handig dit zelf nog te controleren. 

Voor eventuele inentingen verwijzen we je naar de site van de GGD. 

 

Aanmelden en/of wil je graag meer informatie over deze 

vakantie? We vinden het fijn om je persoonlijk te woord te 

staan. Bel of mail gerust.                                                      

 

Neem dan contact op met:   

Geerten Linsen 06-52603386   

sammiejanne@hotmail.com, www.business-mind.nl 

Anne Kanters 06-55916785   

annekanters@yoga-movement.nl, www.yoga-movement.nl   

 

Laat je verrassen, voel je welkom!  

Geerten & Anne 



 

 

HUISREGELS 
Bij deelname aan mijn yoga- lessen, workshops, weekenden, vakanties en 
teacher trainingen ga je automatisch akkoord met alle onderstaande do & 

don’ts. 
 

Kom op tijd aub 

* 

Zorg ervoor dat je voeten schoon zijn (gewassen) 

* 

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk 

* 

Eet niet teveel vlak voor de les. Yoga doen met een volle maag is niet fijn 

* 

Blessures en/of andere belangrijke zaken altijd voor de les laten weten a.u.b. 

* 

Mocht er iets zijn waarover je vragen hebt, bespreek het voor/na de les, bel of mail 

* 

Heb je een nieuw tel/06-nr of (mail)adres… laat t me weten a.u.b. 

(o.a. om je op tijd te kunnen bereiken mocht de les niet kunnen doorgaan) 

* 

Gemiste lessen kan je inhalen binnen het seizoen waarvoor je betaald hebt.  

Daarna vervallen je gemiste lessen. Kom zoveel mogelijk naar je eigen les omdat inhalen  

misschien niet altijd mogelijk is. Mocht je een keer niet kunnen laat het dan a.u.b.  

tijdig weten zodat anderen net als jij de kans hebben om in te halen.  

Voor de ochtendlessen a.u.b. voor 08:00, voor de avondlessen graag voor 18:00. 

Maar liever eerder natuurlijk! 

* 

Deelname aan de Yoga- lessen, workshops, weekenden, vakanties, teacher trainingen geschiedt op 

eigen risico. Anne Kanters Teacher & Trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig 

lichamelijk 

en/of materieel letsel en/of schade, verlies en/of diefstal van eigendommen. 

* 

Tijdens deelname aan de yoga- lessen, workshops, weekenden, vakanties, teacher trainingen 

georganiseerd door Anne Kanters Yoga Teacher & Trainer kan het zijn dat er foto’s/filmpjes 

 worden gemaakt en gebruikt voor mijn website, flyers en/of social media. 

*  

 

Veel YOGA plezier 

 

Anne Kanters Yoga Teacher & Trainer 06-55916785 

Rijksstraatweg 37-74 6574 AC Ubbergen annekanters@yoga-movement.nl www.yoga-movement.nl 

mailto:annekanters@yoga-movement.nl


      

 

       

Inschrijving Yoga Woestijn Vakantie Marokko  

Zondag 23 februari – Zondag 1 maart 2020 

 

Naam: _____________________________________________________________ 

 

Adres : _____________________________________________________________ 

 

Postcode en plaats : __________________________________________________ 

 

Telefoonnummer: ___________________________________________________ 

 

E-mail : _____________________________________________________________ 

 

Geboortedatum : ____________________________________________________ 

 

Eventuele (relevante) klachten en/of informatie over jezelf: 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De kleine lettertjes! 

Deelname aan de Yoga Woestijn Vakantie Marokko geschiedt op eigen risico.  

Yogapraktijk Anne Kanters en Business-Mind Geerten Linsen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor 

enig lichamelijk en/of materieel letsel en/of schade, verlies en/of diefstal van eigendommen. 

Tijdens deelname aan de yoga activiteiten georganiseerd door Anne Kanters Yoga Teacher & Trainer kan het 

zijn dat er foto’s/filmpjes worden gemaakt en gebruikt voor de website en/of social media. 

 

Hiermee ga ik akkoord met de voorwaarden en de informatie zoals deze in dit document staan beschreven. 

 

Deze inschrijving is definitief zodra € 925,- ontvangen is en je inschrijvingsformulier 

ingevuld bij ons terug is, je plek is dan voor je gereserveerd. 

Handtekening: ________________________    Datum: ____________ 

 

 

 

Geerten  sammiejanne@hotmail.com www.business-mind.nl 06-52603386 

Anne annekanters@yoga-movement.nl www.yoga-movement.nl 06-55916785 

mailto:sammiejanne@hotmail.com
http://www.business-mind.nl/
mailto:annekanters@yoga-movement.nl
http://www.yoga-movement.nl/

