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Kan doorgestuurd worden in je netwerk . Website klik HIER. 

 
Nieuwe berichten in deze brief 

 Videopagina – oktoberfilmpje – helikopter – rallywagen – 

Duster 4x4 – motortransport naar Marokko 

 Tripnieuws (plek vrij op motor- e/o 4x4-trips waaronder 
gezinstrip) 

 
Vaste berichten in deze brief 
 Marokko voor iedereen - Maatwerk    
 Nieuwsbrief doorsturen / aanmelden of afmelden. 

 MMaarrookkkkoo  MMaaaattwweerrkk    

 Marco Hupkes    
 

 
NIEUWE BERICHTEN 
 
Nieuw: Videopagina op de website 
  Filmpje oktober 

Helikoptervlucht  
Rallywagen (Isuzu Rally Pickup) 
Dacia Duster 4x4 (prima wagen en goedkoop) 

Motortransport naar Marokko 

 
Tripnieuws: 
 
Voor de komende tijd staan er 5 trips in de kalender. 
Op de volgende 3 trips is nog plek: 
 
De  offroad motor en 4x4 trip van 22 dec – 2 jan gaat niet door wegens te weinig 
aanmeldingen. We gaan nu een pilot gezinstrip doen. 
 
Dec 22 - jan 01: Pilot gezinsreis offroad 4x4 
Er is de mogelijkheid mee te doen met deze trip. Ook een dag of een paar dagen 
als je al in Marokko zit in die tijd. 
 
 
Mei 06 - 13  Schilderreis i.s.m. Jennie Smallenbroek / Classic Art 
Atelier. Ook fotograferen, wandelen of mediteren 
Prijs € 1195,- 
 
 

 
 
September of begin oktober Offroad trip Motor en 4WD 
Status: maatwerk trip met open inschrijving. Er is nog plek.  
3 deelnemers zoeken er nog een paar mensen bij. Offroad motor en/of 4x4 
rijden of passagier. 
9 daagse trip met 7 rij-dagen.  
Prijs is nu met 3 deelnemers € 2235,- pp.  
Met een paar deelnemers er bij kan deze prijs dalen tot zo’n € 1750,-   
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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. 
 

 MMaarrookkkkoo  MMaaaattwweerrkk op  

 

 MMaarrookkkkoo  MMaaaattwweerrkk op  

 

 MMaarrookkkkoo  MMaaaattwweerrkk op  

 

 Marco Hupkes op  en  
 
 

  
 

 Kajakken - Raften 

 Ballontocht 
 Helikopter (Nieuw) 
 Surfen 
 Meditatie - mindfullness 
 Cursus Boeddhisme 
 Koken  
 Schilderen (Nieuw) 
 Luxe – primitief 
 Etc. 

 

 Motor (road – allroad – 
offroad) 

 Auto (road tot offroad/4x4) 
 Rallywagen (Nieuw) 
 Dacia Duster 4x4 (Nieuw) 
 Fiets (road tot offroad/MTB) 
 Wandelen 
 Trekking 
 Hardlopen 
 Rotsklimmen 
 Kamelentocht (woestijn) 

 Ezeltocht (bergen) 
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