
 

Informatie nascholingsreis Marrakech: 2-6 november 2022 

 
Marrakech is een van de vier koningssteden van Marokko. Bij een bezoek aan deze stad heeft u in 
relatief korte tijd de mogelijkheid om naast het vergroten van uw kennis op het gebied van 
reizigersadvisering kennis te maken met een locatie die vele reizigers ook als bestemming kiezen. Het 
belooft ook deze keer een leerzame en interessante reis te worden. 
 
De nascholing is bedoeld voor (max 20) reizigersgeneeskundig (huis)artsen, verpleegkundigen en 
assistenten. Er zal 10 uur nascholing Travel Medicine Training worden aangeboden, inclusief een 
bezoek aan de lokale gezondheidszorg. Wij garanderen minimaal 8 gecertificeerde uren LCR (artsen 
en verpleegkundigen) en ABC1 (ABAN). 
 
Nascholingsprogramma (zie ook programma onderaan dit document) 

• Masterclass Travel Medicine Training: ‘nntb onderwerp’ (4 uur) 

• Reisstrijd (2 uur) 

• Masterclass Travel Medicine Training: ‘Tante in Marokko’ (Reisadvies VFR) en bezoek lokale 
gezondheidszorg met presentatie lokale arts over  gezondheidszorg in Marokko en veel 
voorkomende ziekten bij toeristen en behandelingsmogelijkheden (4 uur) 

 
 
Buiten de nascholing bestaat de mogelijkheid om 
Marrakech te verkennen.  
Ook uw partner kan mee naar Marrakech. 
 
Het programma is een indicatie, in Afrika lopen zaken 

vaak wat anders dan gepland. 

 
Wat wel wat niet 
We verblijven in Riad Orange (een klein stads-
paleisje), midden in de oude medina.   
in het centrum van de stad, dicht bij lokale markten, het Djemaa El Fna plein, Bahia-paleis en het 
Marrakech-museum. Hier vindt ook de nascholing plaats. Als deze vol is, wordt bijgeboekt in een 
naburige vergelijkbare Riad op loopafstand.  
 
In het basisprogramma zijn 4 overnachtingen met  ontbijt en de in het programma genoemde 
maaltijden en transfers. Inclusief is 2x een lunch en 2x een diner, waarvan één luxe in een voormalig 
paleis met traditionele muziek.  Ook is inbegrepen een fiets- of wandeltocht door Marrakech waar 
een gids ons meeneemt langs de highlights van de stad. Tijdens deze tocht van 3 uur krijg je in een 

korte tijd een goed overzicht van de stad en komen we op plaatsen 
die je absoluut niet mag missen: de smalle straatjes van de oude 
binnenstad en bezienswaardigheden zoals de Kasbah wijk met de 
Saadische graven, het Bahia paleis en de Koutoubia moskee.  
Daarnaast  kunt u mee naar de Ourika Vallei met een wandeling naar 
de watervallen van Setti Fatma en lunch aan de snelstromende en 
verfrissende rivier en een bezoek aan een traditionele kasba.  

U kunt naar een hammam. En uiteraard kunt u ook een eigen invulling maken.  
 
De vliegtickets worden apart doorbelast. 
 



Voor eigen rekening zijn bijboeken ruimbagage, drankjes, overige maaltijden, uitstapjes buiten het 
programma of als optie genoemd, massage of schoonheidsbehandeling in de hammam, souvenirs en 
andere persoonlijke uitgaven. 
 
De prijzen zijn gebaseerd op overnachting in 2-persoonskamers. Deelnemers die op een 3-of 4-
persoonkamer willen, krijgen korting. Indien u een eenpersoonskamer wenst, dient u dit expliciet aan 
te geven, maar wij kunnen niet garanderen dat er eenpersoonskamers beschikbaar zijn. Dit is mede 
afhankelijk van de totale groepsgrootte. Indien nodig, hanteren we de volgorde van 
aanmeldingsdatum of boeken wij voor u een kamer elders in het centrum (op loopafstand). 
 
Niet in de reissom opgenomen zijn fooien, evt 
visumkosten, de kosten voor alle drankjes 
(buiten de koffie/thee tijdens de nascholing), 
de overige maaltijden en entrees van 
bezoeken buiten hetgeen in het programma 
staat vermeld. Uiteraard zijn ook de uitgaven 
van persoonlijke aard voor eigen rekening. 
 

 

 

Vliegreis 

Vertrek vanaf Schiphol op 2 nov 2022 om 7:10, aankomst 10:55; 
vertrek uit Marrakech op 6 nov 2022 om 19:30, aankomst Schiphol 23:25. 
 
We vliegen met Transavia. Omdat het een groepsboeking betreft gelden speciale voorwaarden: 

− U heeft ruimere annuleringsvoorwaarden (zie voorwaarden Health Education in de bijlage) 

− Groepen dienen in te checken aan de balie op de luchthaven, groepen kunnen niet online 

inchecken. Transavia adviseert groepen minimaal 2,5 uur voor vertrek aanwezig te zijn op de 

luchthaven. Individueel inchecken is mogelijk. 

− De tickets zijn inclusief 10 kg. handbagage per persoon. Handbagage van max. 45 x 40 x 25 cm 

kan meestal mee in de cabine, een trolley van max. 55 x 40 x 25 cm wordt op drukke vluchten in 

het ruim vervoerd. U kunt tegen betaling ruimbagage bijboeken. Geef dit uiterlijk 14 dagen voor 

vertrek door. 

 

Reispapieren en verzekering 

Een paspoort is vereist. Het document moet nog 90 dagen geldig zijn na vertrek uit Marokko. Een 

visum is niet vereist. Wel dient u voor aankomst in Marokko een arrival-formulier in te vullen. Bij 

binnenkomst en vertrek ontvangt u een stempel in uw paspoort. Aanvullende eisen ivm Covid-

verklaringen vindt u op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/marokko; 

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/. Check deze zelf voor vertrek voor de laatste informatie. 

Kunt u niet mee, dan valt dat onder uw eigen risico.  

Health Education Travel is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties, het 

Garantiefonds GGTO en bij het Calamiteitenfonds. Hiermee zijn natuurrampen, ernstige onlusten en 

faillissement van de organisatie afgedekt. 

Voor het eigen risico is het belangrijk dat u zelf een reisverzekering met aanvullende dekking van 

medische kosten en repatriëring afsluit. 

Let op dat de meeste verzekering alleen uitkeren als het een vakantie betreft. Als u een 
annuleringsverzekering wenst, dient u die zelf af te sluiten. 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/marokko
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/


 


