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CATERING

Twee van de dingen waar onze organisatie om bekend
staat, is de goede ambiance in super-bivaks en de
excellente catering. Onze keukenbrigade maakt er al sinds
het prille begin haar eigen challenge van, met een
topcatering in een heel unieke setting.



WE ALWAYS AIM TO PLEASE
OUR CLIENTS

 



GO WHERE THE WIFI IS WEAK
AND THE STARS ARE BRIGHT

 



DE ETAPPES

RocDuMaroc is een extreme mountainbike endurance / Race voor iedereen die gepassioneerd is door fietsen, sport en zelfopoffering.

Het is een MTB marathon waarbij het verlangen om uit te blinken en een passie voor uitdaging vereist is: het verlangen om datgene te
bereiken wat weinigen je hebben voorgedaan, dit in extreme weersomstandigheden en met slopende afstanden.

Zowel de wedstrijdrijder als de sportieve avonturier krijgen bij ons de kans om op een onvergetelijke manier kennis te maken met één van
de mooiste landen van Noord Afrika.

De challenge start in Ouarzazate en verloopt verder langs de uitlopers van het Atlas gebergte om uiteindelijk aan te komen bij de voet van
de duinen van Merzouga. Onderweg rijden we door canyons, palmvalleien, zoutmeren en weidse woestijnvlaktes. De bevolking in deze
afgelegen gebieden is zeer vriendelijk en gastvrij, het klimaat is er zeer verscheiden. Koud in de bergen en heet in de woestijn. De pistes
zijn van een uitzonderlijke schoonheid en de vele rotsachtige berglandschappen adembenemend.

moeilijkheidsgraad? Lengte? Waren de pistes onveilig of te technisch?

 

Variatie?



COMMUNICATIE

Wat we doen proberen we goed te doen. Beelden zeggen meer dan 1000
woorden maar de combinatie met de juiste tekst en uitleg maakt het plaatje af.
De kracht van herhaling en de kracht van beelden zijn zonder twijfel met elkaar
verbonden. Om goed voorbereid aan de start te staan van RocduMaroc willen
we dat elke deelnemer zorgvuldig geïnformeerd is. Niet alleen via onze website
maar via gedetailleerde deelnemers updates;



WHO EVER SAID MONEY
CAN'T BUY HAPPINESS....

THINK AGAIN

 

OVER ALL SCORE



ROCDUMAROC

1  -  9  OKTOBER  2022

DON 'T  CALL  IT  A  DREAM
CALL  IT  A  PLAN


