
 
 

14-DAAGSE RONDREIS MET ALLE HOOGTEPUNTEN VAN ZUID-

MAROKKO 
 

   
 

   
 

3-daagse beklimming van de Toubkal (4.167 m.) of trekking tussen verschillende berberdorpjes 

2-daagse woenstijntocht (Sahara) met dromedarissen door de hoge zandduinen en oases van Erg 

Chebbi 

Bezoek aan de kasbahs van Tamdaght, Rissani, aan de ksar van Ait Benhaddou en aan de oude 

bibliotheek van Tamegroute 

Wandeling tussen de loodrechte wanden van de Todra canyon en in de palmoase van de Draa vallei  

ontdekking van de berberdorpjes van het Siroua massief 

Bezoek aan Zagora, poort van de woestijn en kamperen in de omgeving van de duinen en oases van 

Nesrate 

Unieke architectuur en spectaculair straatleven in Marrakech 

 

Dag 1 : aankomst te Marrakech, ontvangst in hotel, vrije dag in Marrakech :  
Op de luchthaven worden we ontvangen door onze gids. 

Transfer naar ons hotel dat gelegen is in het oude centrum in de omgeving van het Djema El Fna plein. 

Informatie over het verloop van de reis. 

Vrije dag in de koningsstad Marrakech met zijn prachtige tuinen en paleizen. Het wereldberoemde Djema 

El Fna plein en de drukke Souks zijn beslist een bezoek waard. 

Overnachting in hotel Ali 

 

Dag 2 : transfer naar Imlil, trekking naar de berghut van de Toubkal :  
Na het ontbijt vertrekken we met onze chauffeur en gids naar het bergdorpje Imlil dat prachtig gelegen is in 

de Hoge Atlas. 

Na het beladen van onze ezels beginnen we de beklimming van de Toubkal, de hoogste berg van Marokko.  

Avondmaal en overnachting in tenten of in de berghut van de Toubkal. 

Totaal wandeling : ongeveer 5 u. 



Dag 3 : beklimming van de top van de Toubkal :   
Vandaag trachten we de top van de Toubkal (4167 m.) te bereiken. De beklimming vergt een zware 

inspanning maar op de top worden we beloond met unieke vergezichten. 

Wanneer we s’ avonds genieten van ons avondmaal kijken we terug op een prachtige dag. 

Avondmaal en overnachting in tenten of in de berghut van de Toubkal. 

Totaal wandeling : ongeveer 6 u. 

 

Dag 4 : afdaling naar Imlil, bezoek aan de kasbahs van Tamdaght, Telouet en Ait Ben Haddou :   
Na de afdaling naar Imlil, rijden we door de Hoge Atlas richting Ouarzazate.  We passeren verschillende 

berberdorpjes en bekijken de kasbahs van Tamdaght en Telouet.  We bezoeken de fraai versierde kasbah 

van Ait Ben Haddou.  Deze kasbah van de Ben Haddou berbers ligt op de zuidhellingen van de Hoge Atlas 

en is met zijn verschillende woonburchten geliefd als filmdecor (The Last Temptation of Christ, The 

Gladiator..). 

Overnachting in hotel in Benhaddou. 

Totaal wandeling : ongeveer 4 u. 

Totaal rit : ongeveer 5 u. 

 

Alternatief voor dag 2, 3 en 4 : trekking tussen verschillende berberdorpjes (maximum 

hoogteverschil is 800 meter) :  

Dag 2 b :  
Transfer naar het dorpje Imioughlad waar we kennis maken met onze kok en de ezels die onze bagage 

dragen. 

Via een berberpad bereiken we de op 2000 meter hoogte gelegen bergpas Tacht waar we een prachtig zicht 

hebben op de omliggende bergen. We dalen af naar de vallei van Azaden en overnachten bij de lokale 

bevolking van het authentieke dorpje Id Aissa. 

Totaal wandeling : ongeveer 5.30 u. 

 

Dag 3 b:  
We ontdekken het mooie dorpje Id Aissa en de prachtige kleuren van de vallei van Azaden. We volgen een 

ezelpad dat geleidelijk stijgt door een bos van jeneverstruiken.  Vanop de bergpas  Mezzik (2500 m.)  

hebben we een uniek uitzicht op de vallei van Ait Misane. Na een lange afdaling langs eeuwenoude 

notenbomen bereiken we Imlil. 

Overnachting in Imlil. 

Totaal wandeling : ongeveer 5.30 u. 

 

Dag 4 b :  
In de voormiddag maken we een wandeling naar de berberdorpjes Aremd en Achein en bezoeken we de 

waterval van Tagadirt. 

Na het middagmaal rijden we door de Hoge Atlas richting Ouarzazate.  We passeren verschillende 

berberdorpjes en bekijken de kasbahs van Tamdaght en Telouet.  We bezoeken de fraai versierde kasbah 

van Ait Ben Haddou.  Deze kasbah van de Ben Haddou berbers ligt op de zuidhellingen van de Hoge Atlas 

en is met zijn verschillende woonburchten geliefd als filmdecor ((The Last Temptation of Christ, The 

Gladiator..). 

Overnachting in een hotel . 

 

Het is mogelijk om in de voormiddag geen wandeling te doen en onmiddellijk richting Ouarzazate te 

vertrekken.  Er is dan meer tijd voor een bezoek aan de kasbahs. 

Totaal wandeling 3 u. 

Totaal rit : ongeveer 5 u. 

 

Dag 5 : palmboomgaard van Skoura, Dades vallei, Todra canyon, zandduinen van Merzouga : 
We maken we een lange (330 km.) maar zeer interessante rit door grandiose landschappen : de  

palmboomgaarden, oases en kasbah van Skoura, de Mgounberg, de riante en weinig bezochte Dades vallei, 

de Todra kloof met zijn loodrechte wanden. In de late namiddag bereiken we de Saharawoestijn 

Overnachting in hotel. 

Totaal rit : ongeveer 6 u. 



Dag 6 : zandduinen van Erg Chebbi, woestijntochtg met dromedarissen :.  

We trekken er in karavaan op uit en gaan samen met onze gidsen en hun dromedarissen op zoek naar de 

stilte en de pracht van de woestijn. 

De hoge zandduinen en de prachtige kleuren brengen ons in vervoering. 

In de namiddag slaan we onze tenten op en genieten we van het magische decor. 

Overnachting in tenten. 

Totaal wandeling : ongeveer 5 u. 

 

Dag 7 : oase en zandduinen van Merzouga :  
Na een unieke zonsopgang en een stevig ontbijt zetten we onze woestijntocht verder door adembenemende 

duinlandschappen. 

In de namiddag zetten we ons kamp op in de buurt van Merzouga. 

De moedigen beklimmen voor de laatste keer een duin om te genieten van de zonsondergang in de 

woestijn. 

Overnachting in tenten. 

Totaal wandeling : ongeveer 5 u. 

 

Dag 8 : kasbah en mausoleum van Ali in Rissani, Saghro massief, palmboomgaard van Nkob :  
Vandaag zetten we koers naar Rissani waar we de kasbah en de buitenkant van het Mausuleum van Moulay 

Ali Chérif bezoeken.  

We rijden door het bergachtige en woeste Saghro massief  richting Nkob. Onderweg  zien we verschillende 

palmboomgaarden en de oase van Alnif. We komen aan in Nkob waar zich de mooiste palmboomgaarden 

van Marokko bevinden. 

Overnachting in hotel. 

Totaal rit : ongeveer 5 u. 

 

Dag 9 : versterkte dorpen van de Draa vallei, Zagora poort van de woestijn, duinen van Nesrate :  
Na een prachtige rit door de Draa vallei bereiken we Zagora, poort van de woestijn en beginpunt van de 

oude karavaanroutes. 

We maken een wandeling in de palmboomgaard van de Draa vallei en overnachten in tenten aan de voet 

van de zanduinen van de woestijn van Nesrate. 

Totaal rit : ongeveer 4,5 u. 

Totaal wandeling : ongeveer 1,5 u. 

 

Dag 10 : oude bibliotheek van Tamegroute, ksar van Zaouiat, wandeling naar de berberdorpjes in 

het massief van Siroua 
Vooralleer we terugkeren naar Zagora, bezoeken we de bibliotheek van Tamegroute die manuscripten van 

de 10 e eeuw herbergt. 

In het “heilige” massief van Siroua bezoeken we enkele berberdorpjes.   

We overnachten bij de lokale bevolking. 

Totaal rit : 4 u. 

Totaal wandeling : 2 u. 

 

Dag 11 : Siroua massief, Taroudante, Agadir Essaouira  
Na het ontbijt maken we nog een wandeling in het massief van Siroua gekend voor de produktie van 

safraankleurige tapijten. 

Via Taroudant en Agadir bereiken we het gezellige en trendy vissersdorpje Essaouira dat gelegen is aan een 

breed strand. 

Overnachting in hotel. 

Totaal rit : 5 u. 

Totaal wandeling : 2 u. 

 

 

 

 

 



Dag 12 : Vrije dag in Essaouira  
We genieten van een vrije dag.  Een bezoek aan de drukke Medina, een wandeling over het mooie strand of 

naar de haven zijn beslist de moeite waard. 

Overnachting in hotel. 

 

Dag 13 : Essaouira – Marrakech 
Vrije voormiddag te Essaouira. 

Transfer naar Marrakech. 

Overnachting in hotel gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het oude stadscentrum. 

Totaal rit : 2,5 uur. 

 

Dag 14 : Vrije dag in Marrakech 
We genieten van een vrije dag.  Een bezoek aan één van de paleizen of een wandeling door de drukke 

souks zijn zeker aan te raden.  s’ Avonds komen we ogen tekort op het beroemde Djema El Fna plein met 

zijn slangenbezweerders, vuurspuwers, waarzeggers en muzikanten. 

Overnachting in  hotel. 

 

Dag 15 : Marrakech, transfer naar luchthaven :  
Wie wil, kan zich -na een echte Marokkaanse Hamman- laten verwennen met een traditionele massage 

(niet inbegrepen). 

Op het afgesproken uur brengt onze chauffeur ons naar de luchthaven. 

 

Tarieven per persoon :  
2 personen : 1190 euro   8 personen : 640 euro 

3 personen : 960 euro   9 personen : 640 euro 

4 personen : 840 euro   10 personen : 595 euro 

5 personen : 730 euro   11 personen : 595 euro 

6 personen : 665 euro   12 personen : 595 euro   

7 personen : 665 euro 

 

Benodigdheden :  
Wandelschoenen, sandalen, warme slaapzak voor de nachten in de woestijn en de bergen, rugzak, 

dagrugzak, warme kledij voor  s’avonds en in de bergen, lichte kledij voor overdag, zonnebril, zonnecrème, 

pet…. 

Tijdens de wintermaanden ligt er sneeuw op de Toubkal.  De beklimming kan dan enkel ondernomen 

worden met crampons en wandelstokken.  Dit materiaal kan ter plaatse gehuurd worden (best vooraf 

reserveren). 

 

Inbegrepen :  
-Transfer van en naar de luchthaven  

-Avondmaal op dag 1 

-Volpension van dag 2 tot dag 11 

-Ontbijt en avondmaal op dag 12, 13 en 14 

-Ontbijt op dag 15 

-Door het ministerie van toerisme erkende Franstalige gids van dag 2 tot en met dag 10 

-Jeep (4x4) of minibus (vanaf 6 personen) met chauffeur 

-Overnachting in eenvoudige hotels, tenten, refuges of bij de lokale bevolking tijdens de wandeltochten 

Dromedarissen om bagage te vervoeren tijdens de woestijntocht 

-Ezels om de bagage te vervoeren tijdens de beklimming van de Toebkal 

 

Niet inbegrepen :  
-Vlucht Brussel-Marrakech-Brussel. -Dranken tijdens de maaltijden 

-Huur van materiaal 

-Annulatie- en reisbijstandsverzekeringen 

 

 



 

 


