Over Homestays Morocco
Homestays Morocco biedt de perfecte vakantie voor individuele reizigers en
kleine groepen die voor een redelijke prijs de echte Marokkaanse cultuur
willen ervaren.
Logeer bij berbergezinnen in de prachtige Tighza-vallei hoog in het
Atlasgebergte. Voel je ver van huis thuis en geniet van de cultuur, de manier
van leven en het voortreffelijke eten van dit fantastische land en zijn
bewoners.
http://www.freetobook.com/affiliates/reservation.php?w_id=2894&w_tkn=0
MVyMZGLkEKhGdMyQzJWdQ5A7lGmeyWAdKj8Fz9dAtQpMRDlRGTsZnYlz4pSD

Riad Kasbah Oliver
Riad Kasbah Oliver biedt veel comfort terwijl de
filosofie van homestay (logeren bij de mensen thuis)
gehandhaafd blijft.
Het Riad ligt op een hoogte van 1900 meter en biedt
een uniek uitzicht op de Tighza-vallei.

Kasbah accommodatie
Riad Kasbah Oliver is eigendom van Mohamed uit Tighza en zijn Britse vrouw
Carolyn. Het gebouw is ontworpen door Carolyn. Het is een woonhuis maar
tegelijk een door een familie gerund pension.
De Kasbah heeft 12 gastenkamers, de kleinste kamer is geschikt voor 2
personen, de grootste slaapkamer voor 5. Er zijn 8 gastenkamers met eigen
douche, toilet en wastafel. Op elk moment kunnen we zonder meer 39
personen herbergen. Voor groepen kan eventueel de grote salon als slaapzaal
worden gebruikt, met directe toegang tot douches en toilet op de begane
grond.
De kasbah is traditioneel ingericht, de meeste gasten slapen op matrassen op
Sahara-dekens op de vloer. Beddengoed en handdoeken worden verstrekt. In
de winter vragen we groepen om een 3-4 seizoenen slaapzak mee te
brengen, in de zomer is een slaapzak voor 2 seizoenen voldoende. Lakens en
kussenslopen zijn aanwezig, evenals een grote deken. Ook zijn dekbedden en
donsdekens verkrijgbaar.

De kasbah beschikt over douches en spoeltoiletten in westerse stijl. Op de
begane grond bevinden zich 2 douches en een toilet, toegankelijk via de
receptie of de grote salon. Op de 1e verdieping bevinden zich meerdere
douches en toiletten. Traditionele koperen wasbakken bevinden zich in de
gemeenschappelijke ruimte van zowel de badkamers op de eerste als op de
begane grond.
Onze ruime keuken met koelkast en fornuis in westerse stijl biedt voldoende
werkruimte voor mensen die willen leren hoe ze Marokkaans voedsel kunnen
bereiden. We bieden een verscheidenheid aan Berberse gerechten. We zijn
ingericht om tegemoet te komen aan uw dieetwensen en om te gaan met
voedselallergieën en -intoleranties (laat ons weten wat uw dieetwensen zijn
wanneer u boekt.)
Gegeten wordt in de binnentuin van het Riad of in de grote eetkamer, -zaal.
De salon beschikt over couches met dekens en kussens in de traditionele
Marokkaanse stijl, maaltijden worden geserveerd aan de traditionele
Marokkaanse lage tafels.

Teambuilding voor bedrijven
Riad Kasbah Oliver biedt een unieke en afgelegen locatie voor teambuilding.
We hebben sinds 2011 verschillende zakelijke groepen als gast gehad.
Activiteiten variëren van mountainbiken, bouwprojecten, gezamenlijke
woningverbetering voor de lokale bevolking, ook kookwedstrijden,
brainstorm- en strategiesessies etc. zijn mogelijk.
Van groepen wordt verwacht dat ze hun eigen materiaal mee brengen (flipovers en markeerstiften kunnen in Marrakech worden gekocht), wij bieden
een bijzondere locatie zonder de onderbrekingen door het moderne leven.
Een super locatie voor een groepsproces en te genieten van een werkelijk
unieke ervaring.

Studiereizen voor universiteit en student
Verschillende budgetmaatschappijen vliegen momenteel naar Marrakech, o.a
vanaf Eindhoven en (Düsseldof) Weeze. Hierdoor is Marokko een
aantrekkelijke bestemming is voor studenten en voor studiereizen. Tighza
biedt een mix van Arabische en Berberse culturen, religieus erfgoed, unieke
flora en fauna en fraaie architectuur. Riad Kasbah Oliver is geschikt voor
groepen tot 40 personen. Voor grotere groepen is meer accommodatie
beschikbaar in twee aangrenzende gîtes en pensions.

Contact
Voor meer informatie, reserveringen en boekingsaanvragen kunt u contact
opnemen met Carolyn (zij spreekt engels):
• E-mail homestaysmorocco@yahoo.co.uk
• Telefoon - binnen Marokko 0677840487, buiten Marokko 00212 677840487
• Bel 0044 7902395742 als u Engels prefereert
• Voor contact in de Franse taal bel 00212 677840487 of 00212 668443040
Of schrijf naar:
Carolyn en Mohamed
Tighza, Telouet
BP 47 Ouarzazate
Marokko

Prijzen en boeking
Volwassene 300dh per nacht
Kind 6-12 jaar 100dh per nacht
Kind 0-5 jaar GRATIS
Alle prijzen zijn inclusief maaltijden in de kasbah of picknicklunches voor
wandelingen (indien van toepassing).
Voor grotere families en een langer verblijf van 3 of meer nachten is de
prijsstelling flexibel, laat ons de grootte van het gezin en de leeftijd van de
kinderen weten.
Gelieve Mohamed te betalen in Marokkaanse Dirham, Britse ponden, Euro’s of
het equivalent in Amerikaanse dollars. Hij verzorgt vervolgens de lokale
betalingen aan de andere “serviceproviders” (parkeren, paardenmannen) in
lokale valuta.
Laat als u 's nachts een auto in Animeter laat staan 25dh per nacht achter om
de eigenaar van de parkeerplek te betalen.
Controleer beschikbaarheid: (open onze boekingswebsite)
http://www.freetobook.com/affiliates/reservation.php?w_id=2034&w_tkn=T
meHnQt985c5YRJXQ3tMQmBm2Ri2kxAavGWUbq2Vg6zrewCaBtHv8L2l6cPNR

Hoe komt u er …
De snelste manier om Tighza te bereiken is met een vier wiel (4x4)
aangedreven auto. Wij kunnen een 4x4 ophaalservice regelen vanaf de
luchthaven of vanaf uw accommodatie. NB: wij maken gebruik van
bestuurders die we goed kennen die vele jaren ervaring hebben met het
werken in toerisme. De 4x4 auto’s bieden u de flexibiliteit om te stoppen voor
verfrissingspauzes en om foto's te maken van het prachtige landschap.

Zelf rijden routebeschrijving vanuit
Marrakech
Zelf rijden is, ook met een “gewone” auto prima te doen. Neem de weg naar
Ouarzazate, die over Tizi en Tichka passen voert. 19 km na Taddart is er een
bewegwijzerde weg linksaf naar Telouet (NB: neem niet de 1e maar neem de
2e weg na de bocht). Volg deze weg helemaal naar Telouet, ga hier rechtdoor
naar Animeter. Het beste is het om in Animeter te parkeren. Vanaf hier kan
transport worden geregeld (met busje of met paarden) om je naar het huis te
brengen (vooraf regelen met Carolyn of Mohammed)
Mocht je dat niet willen is er als alternatief, vlak voordat je Animeter
binnenrijdt, een weg naar links, gemarkeerd met verschillende bordjes met
accommodaties en de tekst Tighza (Tighza is 5 km van Animeter). Volg deze
weg via Ighris en blijf doorgaan tot je niet verder kunt rijden. Hier is een
mogelijkheid om te keren tussen 2 gebouwen aan weerszijden van de weg.
De weg gaat over in een ezelpad.
Houd er rekening mee dat sommige autoverhuurbedrijven niet houden van
mensen die rijden op pistes (onverharde) wegen.

Openbaar vervoer
Vanuit Marrakech kan Tighza worden bereikt met de Tichka Express (lokale
bus aan de rand van Marrakech). Deze bus vertrekt vanuit Bab Ghemat
(meer uitgesproken als Bab Ohrehmat) om 12 uur 's middags en arriveert in
Animeter om ongeveer 19.00 uur. Lokaal vervoer kan worden geregeld om je
de 5 km naar het dorp te brengen. (vooraf regelen met Carolyn of
Mohammed).
NB: openbaar vervoer en taxi's zijn goedkoop maar de reis kost veel tijd
omdat ze regelmatig stoppen en je niet helemaal naar Tighza zullen brengen.

