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Ga in Oktober 2023 mee op onze Marokko Adventures
door Dakar-specialist Arjan Brouwer

Alweer een motorreis van al sinds 2011 Motorreis ervaring

- Vliegreis naar bestemming en retour.
- Overnachtingen in goede hotels.
- 1-persoonskamer (meerprijs) mogelijk

MAROKKO ADVENTURE: 6 t/m 16 OKTOBER 2023 ALLROAD TRIP: 6 t/m 12 OKTOBER 2023
Voor Allroad en Offroad motoreizigers.
Ga 7 of 11 Dagen mee met je eigen of 
huurmotor naar Marokko. Wij brengen 
je motor naar Marrakesh en jij stapt 
vanaf Schiphol in het vliegtuig. 

In Marrakesh staan de motoren klaar 
en maken we een onvergetelijke reis.  
Het avontuur gaat via de Atlas naar het 
moderne Agadir, dan langs het strand 
en Plage Blanche naar Guelmin, van 
daar naar Tafraout en Taliouine naar het 
zuidelijke Zagora. Dan naar de zanddui-
nen van Merzouga en Boumaine Dades 
om via Ouarzazate en Ait Ben Haddou 
weer de Atlas over te steken naar het 
mooie Marrakesh.We rijden over de 
mooiste etappes van Marokko. Om nooit 
meer te vergeten… Je volgt een ervaren 
voorrijder of ontdekt zelf de route met 
GPS. Met aparte routes voor Allroads en 
Offroads. 
Korte reis is van 6 t/m 13 oktober.  
Na 5e etappe per taxi naar Marrakesh.
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5-15  okt ober  2 0 23

- Technische en medische ondersteuning*, 
- Ontbijt & alle diners inbegrepen.
- Vervoer motor+bagage naar bestemming
- Mooie en spectaculaire routes.

- Verschillende All- en Offroad routes  
   aangepast aan deelnemersniveau*.
- Met voorrijders* en GPS-routes in groepen.
- Rustdag mogelijk voor unieke excursies.

- Instructieavonden en trainingsdag.
* behalve bij de allroad trip.

In elk pakket inbegrepen:
Schrijf snel in voor de allroad motorreis of motortrip of kijk voor meer info op dutchdakar.com !!

Marokko

dutchdakar.com
6- 1 6  okt ober  2 0 23

We overnachten en dineren in luxe hotels.  Ontdek de unieke mix van natuur, cultuur 
en avontuur tijdens deze onvergetelijke motorreis door Zuid-Marokko. Met tech-
nische en medische ondersteuning van het ervaren team van Arjan Brouwer. Met 
reserve-onderdelenen, monteurs en volop gelegenheid en instructie om je motor in 
topconditie te houden.     Huurmotor Huurmotor
Prijzen: t/m 1.1.23  t/m 1.3.23: na 1.3.23:  250-350cc :  450cc :
Lange reis:  € 2.695,00  € 2.895,00 € 2.995,00 € 1.400,= € 1.700,=
Korte reis:  € 2.295,00 € 2.495,00  € 2.595,00 € 1.100,= € 1.400,=
Allroad trip:  € 1.695,00 € 1.795,00  € 1.895,00 € 1.100,= € 1.400,=

Lange reis vanaf € 2695,= en korte reis vanaf € 2.295,= (t/m 1-1-2023).                               NU OOK KORTE ALLROAD TRIP va. € 1.695,=
Vanaf nu is het ook mogelijk met uw allroad motor mee te gaan op avontuur. We 
hebben speciale routes geselecteerd voor uw allroad. Jij rijdt zelf met je reisbagage 
van hotel naar hotel. Er is alleen geen technische ondersteuning onderweg, maar 
verder is alles geregeld, tot en met hotels en vluchten.

INTERESSE? NEEM SNEL CONTACT OP!
Vraag de mogelijkheden.Mail: administratie@arjanbrouwer.nl of Tel 0341-355975.
Of meldt u aan via dutchdakar.com . Daar vindt u ook aanvullende informatie.
Er zijn ook info-avonden op:  vr. 13 januari 2023 en vr. 3 maart 2023.

NIEUW !! 

NIEUW !! 


