Pakkeliste: Malerejse til Marokko
Her er forslag til hvad du skal medbringe til rejsen og andre praktiske ting som er gode at have med.
Vær opmærksom på at du må sikkert kun kan have en kuffert med som vejer 20 kg, foruden din
håndbagage.
Akrylfarver - Da du sikkert ikke bruger en ½ l af dine farver, så hæld dem om i praktiske dåser eller
flasker da det ikke fylder så meget. Måske fluid fra Golden, de er heller ikke så store.
Pensler - Forskellige størrelser af dine gode pensler
Tegne grej - Tegne/ skitseblok til når vi er på tur ud af huset, blyanter, viskelæder, blyantspidser, kul og
kridt.
Lærreder – Her kan du vælge opspændte lærreder eller lærred på rulle som du kan montere når du
kommer hjem. Vær opmærksom på at de opspændte lærreder skal kunne have målene på din kuffert.
Medbring gerne forskellige størrelser.
Collage – Husk saks, lim, forskelligt papir materialer som der skal bruges til bund. Det kan være udklip
fra avis, bøger og blade, servietter eller skitser og tegninger du selv har lavet.
Dine klude, bægere til vand og måske engangshandsker, forklæde eller gammel tøj.
Andre ting:
En let rygsæk eller taske hvor dit tegnegrej kan være i til ture ud af huset. En solhat. En god fed
hudcreme. Øvrige toiletartikler. Kamera hvis ikke du bruger din mobil. Medbring også en varm jakke
eller sweater til om aftenen og pak nogle gode sko!
Husk din medicin og medicinliste fra apoteket + det blå sygesikringskort.
(Saks, maling, lim og andet flydende eks. Toiletartikler (gælder også tandpasta), må ikke ligge i
håndbagagen.)
Du kan tilmelde dig på Udenrigsministeriets Danskerliste her.
Ang. vaccinationer til Marokko, kan du læse mere her Rejsevaccination
Betaling: Der indbetales et depositum på 3000 kr ved tilmeldning til konto nummer Reg. 3409 3409566189 Danske Bank.
Resten af beløbet betales senest 15.03.19
Tilmeldning er bindende og depositum frafalder ved afbud.
Ring eller skriv til os hvis der er ting du er i tvivl om.
Kærlig hilsen
Evy +45 20 72 27 21 - Annemette +45 29 91 14 44
Inkluderet i prisen:
x Transport til/fra Marrakech Lufthavn
x Kost & logi
x Undervisning alle dage
x Udflugt til Essaouira m. lokal guide
x Kulturelle events
x Sengelinned og håndklæder
x Eneværelse - Der er 2 værelser med eget bad, som kan bookes mod et tillæg på kr. 500,- ( Her
gælder først til mølle princippet)

Ikke inkluderet:
x Ikke planlagt transport
x Forplejning udover det nævnte
x Forplejning på turen til Essaouria
x Flybillet
x Rejseforsikring
x Drikkepenge
x Kursus materiale
x Personlige udgifter
Flybillet kan bookes hos Norwegian, de flyver direkte København - Marrakech. - (Afgang Kbh kl. 06.00 Ankomst Marrakech 10.30 lokal tid.)
Hvis du har problemer med at booke, kan vi være dig behjælpelig.

