
 

 

ONTDEKKING VAN MARRAKECH + 5 DAAGSE TREKTOCHT LANGS DE 

BERBERDORPJES VAN DE HOGE ATLAS EN DE BEKLIMMING VAN DE 

TOUBKAL 

    

Marokko verleidt u met zijn grandiose landschappen en mooie berberdorpjes, met zijn 

warme bevolking en pittoreske valleien. 

Globevents stelt u een trekking voor door een van de mooiste bergketens ter wereld.  De 

Hoge Atlas staat garant voor de ontdekking van onvergetelijke panorama's, een 

wonderlijke natuur en de unieke Marokkaanse cultuur. 

In het betoverende Marrakech bent u getuige van het unieke straatleven. 
 
Dag 1 : aankomst te Marrakech, ontvangst in hotel, vrije dag in Marrakech :  
Ontvangst op de luchthaven. 

Transfer naar hotel, dat gelegen is in het oude centrum in de onmiddellijke omgeving van het Djema El Fna 

plein.  

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. 

Avondmaal en overnachting in hotel Ali of gelijkwaardig. 

 

Dag 2 : Asni, Imioughlad, bergpas Tacht, tentenkamp in Tiziane : wandeling  van 4,5 uur (600 meter 
stijgen, 300 meter dalen) : 
Na een vroeg ontbijt vertrekken we, voorzien van alle nodige proviand en kampeermateriaal, richting Asni waar 

we de asfaltweg ruilen voor een hobbelweg naar het bergdorp Imiouglad (1400 meter).  Daar ontmoeten we onze 

ezeldrijvers en onze kok.   

Vanaf de bergpas van Tacht (2000 meter) hebben we een uitzicht over de omgeving.  We wandelen door bossen 

en genieten van uitzichten op de omliggende bergketen.  Bij een bron komen we onze lastdieren opnieuw tegen. 

Onze lunch bestaat uit tal van verse groenten, tonijn, sardienen, kaas en fruit.    

We overnachten in tenten bij het dorpje Tiziane, gelegen in een kleurrijke vallei. 

Vol pension. 

  
Dag 3 : Tiziane – bergpas Téouti (2400 m) – tentenkamp in Azib n Tizgui (2250 m) : wandeling van  6  uur 

(800 meter stijgen, 400 meter dalen) : 
Na het ontbijt en het afbreken van ons kamp, klimmen we onder de schaduw van enorme notenbomen.  Als we 

de bergpas van Téouti (2400 meter) bereiken, zijn we reeds goed opgewarmd door de zon en de inspanning.   
Na de lunch brengen we een bezoekje aan Tizgui, een authentiek berberdorpje waar we tevens overnachten.  

Vanuit het dorpje maken we een wandeling naar de bergerie.  Onderweg vinden we voldoende water om ons te 

wassen (geen zeep gebruiken, vermits de rivieren het dorp van drinkwater voorzien).   
Vol pension. 



 Dag 4 : Azib n Tizgui , bergpas Tougdalt (2 700 m) , tentenkamp in Azib n Tamsoult (2250 m) : 

wandeling van 6 uur (600 meter stijgen, 600 meter dalen) :   
Onze wandeling begint onder een schraal zonnetje (we bevinden ons immers in een smal dal onder een bergtop 

van 3600 meter), maar brengt ons door de mooiste en meest wilde landschappen van de Toubkal.  We ontmoeten 

de berberbevolking met hun kudden geiten en hebben vanaf de bergpas Tougdalt zicht op de omringende 

bergen.   

We nemen onze lunch in de mooiste vallei van de Toubkal aan de oevers van de Azaden.  Na de lunch klimmen 

we nog een tweetal uren tot we onze kampplaats in Azib n Tamsoult (2250 meter) bereiken. 

Vol pension. 

  
Dag 5 : Azib n Tamsoult (2250m), bergpas van Aguelzim (3400m), tentenkamp aan het basiskam van de 

Toubkal : wandeling van 6,5 uur (1200 meter stijgen, 300 meter dalen) : 
We stijgen door een grandioos en wild landschap in de richting van de bergpas Tzikkert om uiteindelijk 

Aguelzim (3450 meter) te bereiken.  Van hieruit zien we reeds de top van de Toubkal.  Na een lange prachtige 

afdaling bereiken we de berghut van de Toubkal waar we lunchen en ons kamp opslaan. 
Vol pension. 
Voor de wandeling van vandaag kunnen stijgijzers noodzakelijk zijn.  Deze kunnen meegebracht worden of 

gehuurd worden aan 2€ per dag.   
 
Dag 6 :  Beklimming van de top van de Toubkal (4167 m),  afdaling naar Imlil (1750 m), overnachting in 

Gite in Imlil : wandeling van 8 uur (1000 meter stijgen, 2400 meter dalen) : 
We vertrekken zo vroeg mogelijk om de hitte te vermijden.  Naargelang de periode in het jaar klimmen we door 

de sneeuw of over een vrijgemaakt pad.  De klim vereist hoe dan ook geen enkele technische ervaring.   
Na ongeveer drie uur wandelen bereiken we de top van de hoogste berg van de Hoge Atlas.  Onze inspanningen 

worden ruimschoots beloond door de geslaagde beklimming en door het fantastische uitzicht op Hoge Atlas en 

de omliggende valleien.  We dalen langs een ander pad af en bereiken de berghut van de Toubkal rond het 

middaguur.   
Na de lunch maken we ons klaar voor de lange wandeling naar Imbil.  Tijdens de afdaling passeren we de 

Marabout van Sidi Chemharouch, een heilige die gekend is voor het genezen van zielen.  
We overnachten in de Gite van Imlil. 
Vol pension. 
  
Dag 7 : Vrije dag in de koningstad Marrakech :  
Na het ontbijt vertrekken we naar Marrakech waar we genieten van een vrije dag.   

Overnachting in hotel Ali. 

Half pension. 

  
Dag 8 : Marrakech, transfer naar de luchthaven :  
Op het afgesproken uur brengt onze chauffeur ons naar de luchthaven. 

 

Meenemen :  
-Reisapotheek, zonnecrème, desinfectiemiddel voor drinkwater (bv. Micropur) 

-Slaapzak, warme kledij voor ’s avonds, lichte kledij voor overdag, stevige wandelschoenen, sandalen, 

dagrugzak, regenjas, zonnebril, pet, hadschoenen, muts... 

-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 :  
- Gediplomeerde Franstalige berggids 
- Ezeldrijvers en lastdieren voor het vervoer van de bagage 
- Dag 1 en dag 7: overnachting in hotel Ali 
- Dag 2 tot 5: overnachting in tenten (tweepersoonstenten + matras) 
- Dag 6: overnachting in gite 
- Vol pension van dag 2 tot en met dag 6 
- Dag 1: avondmaal 
- Dag 7: ontbijt en avondmaal 
- Dag 8: ontbijt 
- Transfer van en naar de luchthaven  
- Transfer Marrakech - Atlasgebergte - Marrakech 



 Niet inbegrepen :  

-Vluchten Brussel – Marrakech - Brussel 

-Middagmaal dag 1 en dag 7 

-Dranken tijdens de maaltijden 
-Annulatie- en reisbijstandsverzekeringen 

  
Tarieven per persoon : 
-2 personen : 385 euro        -5 personen : 305 euro        -8 personen : 305 euro 

-3 personen : 360 euro        -6 personen : 305 euro        -9 personen : 295 euro 

-4 personen : 360 euro        -7 personen : 305 euro        -10 personen : 295 euro 

 


