
 
 

Avontuurlijke ontdekking van Zuid Marokko met  4x4 en te voet 
 

   
 

   
 

Spectaculair straatleven in Marrakech 

Trekking langs de berberdorpjes van het imposante Siroua Massief. 

Ontdekking van het  Iriki plateau en Jbel Bani 

Kamperen aan de voet van de zandduinen van Chegaga 

Ontdekking van de sprookjesachtige woestijndorpjes Mhamid, Oulad Driss en Tamegroute 

Wandeling in de palmoases van de Draa vallei. 

Bezoek aan de kaskahs van Mhamid, Aït Benhaddou en Telouet 

 
Dag 1 : aankomste 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 vlakbij het oude centrum. 

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 Riad Omar. 

 
Dag 2 : Hoge Atlas, Tizi n Test, Siroua massief, Ifrane :   
We verlaten Marrakech en rijden door de imposante landschappen van de Hoge Atlas.  De smalle wegen en de 

spectaculaire bergpas van Tizi ’n Test doen ons hart sneller slaan.  Na een viertal uur rijden ruilen we de Atlas 

voor het weinig bezochte en authentieke Siroua Massief.  We overnachten bij de lokale bevolking in het 

authentieke berberdorpje Infrane.   

Totaal rit : 7 uur 

 

Dag 3 : Wandeling door het Siroua massief, meer van Taghedout, Tazenahkt : 
We wandelen door het ruige Siroua Massief langs onaangetaste berberdorpjes, lieflijke oases en verborgen 

canyons.  We klimmen en dalen door de kale woestenij en ontmoeten regelmatig herders met hun kudde geiten.  

Na een 4-tal uren wandelen rijden we langs het meer van Taghedout over een hobbelige piste richting Tazenahkt.  

We overnachten in tenten naast een oase en een uitgedroogde rivierbedding.  

Totaal wandeling : 4,5 uur 

Totaal rit : 4 uur  



Dag 4 : Foum-Zguid, 4 x 4 over het Iriki plateau, Jbel Bani, duinen van Chegaga : 
 Een lange rit brengt ons langs de kasbah van Aelogoud naar Foum-Zguid.  Hier ruilen we het comfortabele 

asfalt voor het zand en de stenen van de 4X4 piste over het Iriki plateau.  Steeds met uitzicht over de Jbel Bari  

bereiken we het dorp Zaouia-Sidi-Abde-n-Ebbi waar onze kok voor  een laatste keer water uit de bron kan 

putten. Een tiental kilometer verder beginnen we aan onze voettocht richting duinen van Chegaga.  Voorzie 

voldoende water, lichte kleding (lange broek, lange mouwen) en zonnecrème.  Onder de loodzware zon bereiken 

we de prachtige duinen van Chegaga waar we genieten van de rust en de ongeëvenaarde vergezichten. 

Totaal wandeling : 3 uur 

Totaal 4x4 : 4,5 uur 

 

Dag 5 :  Wandeling in de duinen van Chegaga, woestijnstadjes Mhamid en Oulad Driss : 
 We genieten van de zonsopgang in de woestijn en maken een twee uur durende wandeling tussen de 

sprookjesachtige duinen.  Een avontuurlijke rit van een tweetal uren over de zandpiste die regelmatig deel 

uitmaakt van het circuit Parijs-Dakar, brengt ons naar de woestijnstadjes Mhamid en Oulad Driss waar we de 

kasbah kunnen bezoeken.   

Totaal wandeling : 2 uur 

Totaal 4x4 : 3 uur 

 

Dag 6 : Bibliotheek en kasbah van Tamegroute, Zagora, Draa vallei, Ait Benhaddou :   
Na een bezoek aan de bibliotheek, met manuscripten uit de 10

de
 eeuw, en de onderaardse kasbah van Tamegroute 

rijden we door de machtige Draa vallei.  Af en toe houden we halt bij een kasbah die perfect in het decor past.  

We maken een korte wandeling in de vallei en zetten onze tocht verder richting Ouarzarzate waar we de bekende 

filmstudio’s kunnen bezoeken.  Deze gevulde dag eindigt met een bezoek aan de beroemde kasbah van Aït 

Benhaddou. 

Totaal wandeling 2 uur 

Totaal 4x4 : 5 uur 

 

Dag 7 : Route van de kasbahs, kasbahs van Tamdaght en Telouet, Tizi n Tichka pas :  
We bewonderen de kasbah van Tamdaght en nemen de zware 4X4 piste door de uitlopers van de hoge Atlas.  

We rijden over de smalle en hobbelige weg door het machtige bergmassief en aanschouwen het dagelijks leven 

in de berberdorpjes.  Na het bezoek aan de kasbah van Telouet zetten we via de Tizi ’n Tichka pas (de hoogste 

bergpas van Marokko) koers naar Marrakech waar we genieten van een vrije namiddag. 

Overnachting in hotel vlakbij het oude centrum. 

Totaal 4 x 4 : 5 uur 

 

Dag 8 : Vrije dag in Marrakech :  
Vrije dag in Marrakech 

Transfer naar de luchthaven 

 

Inbegrepen: 
Dag 1 : avondmaal 

Dag 2 tot en met dag 7: vol pension 

Dag 8: ontbijt 

Transfer van en naar de luchthaven  

Door het ministerie van toerisme erkende Franstalige gids gedurende het volledige verblijf (behalve dag 1 en dag 

8 in Marrakech) 

Jeep (4x4) met chauffeur 

Overnachting in tenten, eenvoudige hotels, en de eerste nacht in een Riad hotel in Marrakech  

 

Niet inbegrepen :  

-Vlucht Brussel-Marrakech-Brussel :  

-Dranken tijdens de maaltijden 

-Annulatie- en reisbijstandsverzekeringen 

 

Tarieven per persoon :  
-2 personen : 690 euro   6 personen : 550 euro   10 personen : 360 euro 

-3 personen : 535 euro   7 personen : 390 euro   11 personen : 360 euro 

-4 personen : 480 euro   8 personen : 390 euro 

-5 personen : 425 euro   9 personen : 390 euro 

 



 

   


