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Marokko Maatwerk 
      Offroad – Allroad - Road 
 
Nieuwsbrief 18 juli 2014 - kan doorgestuurd worden in je netwerk . Website klik HIER. 
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 In de volgende nieuwsbrief: Schilderreis 
 
 
Vaste berichten      

 Marokko voor iedereen - Maatwerk    

 Nieuwsbrief doorsturen / aanmelden of afmelden. 
 

 
NIEUWE BERICHTEN 
 

 Nieuwe filmpjes - Op de website en het youtube-kanaal zijn nieuwe filmpjes geplaatst.  
 
Een offroadtrip motor en 4x4 van november 2013  en een Roadtrip motor van mei 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nieuw fotoboek realtime en virtueel 
Marokko Maatwerk heeft een prachtig en groot fotoboek 
samengesteld voor op beurzen en dergelijke. Er is ook een online 
versie. 
 

 Vaste trip in de agenda - open inschrijving 
Het is vooral maatwerk wat de klok slaat maar er is op dit moment 
een Offroad motor en 4x4 trip met vaste data waarop open 
inschrijving mogelijk is. Je kunt met je eigen- of met een 
huurmotor (of 4x4) meedoen.  
Data trip; 22 dec. 2014 t/m 02 januari 2015 
Wordt ook verkocht door Touratrek. 
 

 Nieuw thema in de Spot 
 
Kookcursussen 
Marokkaans eten is heerlijk. Leer geweldige maaltijden te maken 
voor je gasten. Dit kan in Marokko maar ook in Nederland.  
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 Korting speciaal voor lezers nieuwsbrief. 
Er zijn verschillende manieren om korting te krijgen. Zie hier op de site. 
 

Huidige actie speciaal voor lezers van deze nieuwsbrief; als jij als nieuwsbrieflezer iemand anders zich laat 
inschrijven voor de nieuwsbrief dan krijgen jij en de nieuwe lezer € 50,- korting op een Marokkoreis. Je vriend, 
kennis, collega, familielid mailt naar marokkomaatwerk@gmail.com , schrijft zich in en noemt jouw naam en 
Actie18juli. 
Deze actie blijft geldig tot de volgende nieuwsbrief. 
 
 

 In de volgende nieuwsbrief: Schilderreis 
In samenwerking met Jennie Smallenbroek van Classic Art Atelier wordt er gewerkt aan een schilder- en/of 
fotografiereis. 
 

 
 
VASTE BERICHTEN 

 Marokko voor iedereen. Maatwerk! 
Je profiteert van 30 jaar Marokko-ervaring voor een concurrerende prijs. 
Maatwerk hoeft zeker niet duur te zijn. En Marokko Maatwerk doet meer dan alleen reizen organiseren en 
begeleiden. Klik hier a.j.b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nieuwsbrief doorsturen / aanmelden of afmelden. 
Als je iemand weet die de nieuwsbrief wil ontvangen laat die dan even een mailtje sturen.  
Geef gerust een seintje als je van de adreslijst af wilt. Ik wil je niet spammen. 
 

 Marokko Maatwerk op Twitter. 

De belangrijkste nieuwtjes van Marokko Maatwerk zet ik op Twitter. 

 Marokko Maatwerk op Facebook. 

Hier ook de belangrijkste nieuwtjes en iets meer over Marokko Maatwerk. 

 Marco Hupkes op Facebook. 
Ook hier gaat het meestal over Marokko maar ook over andere reisjes en motorrijden. 

 Kamelentocht (woestijn) 

 Ezeltocht (bergen) 

 Ballontocht 

 Surfen 

 Meditatie – mindfullness – cursus 
Boeddhisme 

 Koken (Nieuw) 

 Luxe – primitief 

 Etc. 
 

 Motor (road – allroad – offroad) 

 Auto (road tot offroad/4x4) 

 Fiets (road tot offroad/MTB) 

 Wandelen 

 Trekking 

 Hardlopen 

 Rotsklimmen 

 Kayakken 
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