
 
 

ONTDEKKING VAN MARRAKECH, DE BEROEMDE KASBAHS EN DE 

IMPOSANTE SAHARA WOESTIJN 
 

    
 

2-daagse woestijntocht met dromedarissen door de hoge zandduinen en oases van Erg 

Chebbi 
Bezoek aan de kasbahs van Tamdaght, Telouet, Rissani en Ait Ben Haddou 

Wandeling tussen de loodrechte wanden van de Todra canyon en in de palmoases van de 

Draa vallei 

Ontdekking van de oase van Nkob en van de woestenij van het Saghro massief 

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 of gelijkwaardig. 

 
Dag 2 : Marrakech, Tizi-n-Tichka pas, route van de kasbahs, ksar Ait Ben Haddou : 
Na het ontbijt vertrekken we met onze chauffeur en gids richting plateau van Ait Ourir en de Hoge Atlas.   

Slingerend over een route met spectaculaire uitzichten bereiken we via de hoogste bergpas van de Atlas (Tizi-n-

Tichka pas / 2.260 m.) de route van de kasbahs. 

We volgen de route van de kasbahs (kasbhahs van Telouet, Tamdaght en de ksar van Ait Ben Haddou) en 

bezoeken de kasbah van Ait Ben Haddou. 

De fraai versierde kasbah van de Ben Haddou berbers ligt op de zuidhellingen van de Hoge Atlas en is met zijn 

verschillende woonburchten geliefd als filmdecor (The Gladiator, The Last Temptation of Christ…). 

Overnachting in een hotel . 

Totaal rit : ongeveer 5 u. 

 
Dag 3 : palmboomgaard van Skoura, Dades vallei, Todra canyon, zandduinen van Merzouga : 
We maken we een lange (330 km.) maar zeer interessante rit door grandioze landschappen :  de 

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

Tijdens het wandelen in de Todra kloof raken we onder de indruk van de loodrechte wanden. 

In de late namiddag bereiken we de Saharawoestijn. 

Overnachting in een hotel Salama of gelijkwaardig. 

Totaal rit : ongeveer 6 u. 

 
 



Dag 4 : zandduinen van Erg Chebbi, woestijntocht 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 5 : 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 6 : 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 Ali Chérif 

bezoeken. Onderweg  zien we palmboomgaarden en de oase van Alnif. We rijden we door het bergachtige en 

woeste Saghro massief  naar Nkob, waar zich de mooiste palmboomgaarden van Marokko bevinden. 

Overnachting in een hotel. 

Totaal rit : ongeveer 5 u. 

 

Dag 7 : wandeling in de palmoase van de Draa vallei, woeste Saghro massief, Hoge Atlas, Marrakech :  

We volgen een prachtige route : rechts zien we de bergen van het Saghro massief en links de oases.  We rijden 

langs verschillende berberdorpen en maken een wandeling in een palmboomgaard van de Draa vallei. Via Agdez 

bereiken we de bergpas Ait Saoune waar we een buitengewoon uitzicht hebben op de twee hoogste toppen van 

het Atlas gebergte (de Mgoun 4071 m. en de Toubkal 4167m.). 

In de late namiddag komen we aan te Marrakech waar we afscheid nemen van onze gids en chauffeur en we de 

drukke souks en het beroemde Djema El Fna plein met zijn slangenbezweerders, vuurspuwers, waarzeggers en 

muzikanten kunnen bezoeken. 

Overnachting in luxueus Riad hotel. 

Totaal wandeling 1 u. 

Totaal rit : 6 u. 

 
Dag 8 : Marrakech, transfer naar de 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. 

 

Inbegrepen :  
-Transfer van en naar de luchthaven  

-Vol pension (dag van aankomst : enkel avondmaal / dag van vertrek : enkel ontbijt) 

-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 eenvoudige hotels, tenten en de laatste nacht in een luxueuze Riad in Marrakech  

-Dromedarissen om bagage te vervoeren tijdens de woestijntocht 

 

Niet inbegrepen :  
-Vluchten 

-Middagmaal dag 1 en dag 8 

-Dranken tijdens de maaltijden 

-Annulatie- en reisbijstandsverzekeringen 

 

Tarieven per persoon :  
-2 personen : 660 euro -5 personen : 380 euro -8 personen : 315 euro 

-3 personen : 510 euro -6 personen : 315 euro -9 personen : 290 euro 

-4 personen : 445 euro -7 personen : 315 euro -10 personen : 290 euro 



 
 

 

 

 


