
Marokko Woestijn Tour
Marrakech

Desert Morocco adeventure

Ontdek het zuiden
van Marokko

5 - D A A G S E  W O E S T I J N R E I S

D E  T O U R  I S  H E T  H E L E  J A A R  D O O R

T E  B O E K E N

https://www.desertmoroccoadventure.com/


DAG 1: EEN REIS VAN MARRAKECH NAAR AIT BEN HADDOU EN DE DADES-VALLEI

DAG 2: EEN REIS VAN DE DADES-VALLEI NAAR MERZOUGA EN DE SAHARA-WOESTIJN

MAROKKO

Na het ontbijt rijden we door de dorpen in de Dades-vallei om een plaats te bereiken die
populair is bij toeristen voor rotsklimmen. In de kloof kunt u hoge kliffen met grijze en roze
kleuren bewonderen. U kunt ook een wandeling maken langs de 300 meter hoge canyons. Na
de lunch, op weg naar Erfoud en Rissani, gaan we naar Merzouga. Nadat u het woestijndorp
Merzouga hebt bereikt, ervaart u kameelrijden in de zandduinen in de buurt van het
woestijnkamp in de Sahara. Hier kunt u ook sandboarden en genieten van fantastische
zonsondergangen op de top van de duinen. U kunt er echter zeker van zijn dat de hele
dagtocht leuk zal zijn. U overnacht in een luxe kamp aan de rand van de duinen van Erg
Chebbi. Na het avondmaal kunt u genieten van lokale muzikanten rond het kampvuur.
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Onze Sahara-woestijntour vanuit Marrakech begint om 08:00 uur 's ochtends. We
vertrekken naar Ouarzazate, waar u kunt genieten van het uitzicht op de
Berberdorpen met op de achtergrond de hoge toppen van het Atlas gebergte. Breng
wat tijd door in Ait Benhaddou, want het heeft de aandacht getrokken van
filmproducenten vanwege het prachtige natuurlijke landschap. Steek de rivier over
met je gids en ontdek dan de Ksar. Vanaf daar kunt u overwegen de heuvel te
beklimmen als u een glimp wilt opvangen van de majestueuze schoonheid van de
vruchtbare riviervallei die wordt omgeven door een woestijnachtige omgeving. Wat
deze ervaring geweldig maakt, is dat u ook een bioscoopstudio bezoekt waar u nog
steeds enkele sets kunt zien die in Hollywood-films worden gebruikt en een heel
mooie vallei ontdekt op weg naar de beroemde Dades-kloof. Na alle avonturen van de
dag rust u uit in een traditioneel hotel.

Uw accommodatie is inclusief ontbijt en diner.

Uw accommodatie is inbegrepen in het reisschema met ontbijt en diner.
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DAG 3: MERZOUG-TOUR DOOR DE DUINEN - DORP GNAWA

DAG 4: EEN REIS VAN DE ERG CHEBBI-WOESTIJN NAAR MIDELT

MAROKKO
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Na het verblijf in de Sahara woestijn, zal onze reis worden voortgezet via Erfoud, bekent om zijn
fosielen. Verder rijden we door de Ziz kloof en langs de rivier van de Ziz met zijn prachtige
palmtuinen naar Midelt. De weg naar Midelt biedt panoramische uitzichten op het hoge
Atlasgebergte. Gebruikt als goud- en zijdehandel plaats in het verleden functioneert Midelt nu
als rustplek voor reizigers. Er zijn een aantal restaurants en souvenirwinkels in de buurt welke
complete faciliteiten en diensten aanbieden.

Na te hebben genoten van een prachtige zonsopgang en een lekker ontbijt, maakt u 
 een tocht door de duinen met een 4×4 waarbij u de mogelijkheid krijgt om nomaden
te bezoeken. Vervolgens ervaart u  een klein deel van het traject van de Paris-Dakar
Rally om het dorp Khamlia te bezoeken, waar de lokale bevolking afstammelingen zijn
van de Soedanezen. Hun muziekstijl is een stuk soulmuziek die de ziel raakt, waardoor
het verlangen ontstaat om te dansen en mee te doen. Hierna bezoekt u het meer met
de roze flamingo's in de volle zwarte woestijn, dit onder voorbehoud als er water is. De
lunch vindt plaats in een lokaal restaurant in de buurt van Rissani, de oudste
keizerlijke stad en een economisch centrum voor het gebied. U bezoekt de souk van
ambachtelijke kruiden en producten. De tweede nacht in de woestijn brengt U door
in een typisch hotel.

Uw accommodatie is inclusief ontbijt en diner.

Uw accommodatie is inbegrepen in het reisschema met ontbijt en diner.
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DAG 5 : EEN REIS VAN MIDELT NAAR FES VIA IFRAN

MAROKKO
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Na het verlaten van Midelt, zullen we door het Midden-Atlas gebergte rijden en
genieten van verschillende architectuur en landschappen. De eerste stad die we
tegenkomen is Azrou. Deze stad is gelegen in een prachtige omgeving die ziet er
groener en levendiger uit dan de vorige gebieden waar we eerder zijn geweest. Dan
zullen we direct naar de tweede stad Ifrane doorreizen. Onderweg naar Ifrane kunnen
we genieten van een prachtig landschap van groenblijvende pijnbomen. Trouwens,
de stad zelf biedt ook unieke landschap van architectuur. We kunnen de schuine
daken en andere stijl van woningen opmerken. Van Irfan wordt gezegd dat deze stad
beroemd is onder vele toeristen vanwege de alpine-achtige stijl resorts. Een volgende
rit brengt ons in Fez waar onze diensten beeindigen en u dient de accommodatie in
Fez zelf te boeken.
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Desert  Morocco Adventure wenst u van harte welkom om de fantast ische plaatsen te
bezoeken in ons vreedzaam land en de cul tuur en tradit ies van inheemse
Marokkaanse mensen te ontdekken.

Ervaar de magie van het echte Marokko
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Duizenden jaren vóór de islam bestond
er tot op de dag van vandaag een oude
beschaving in Marokko. Tegenwoordig
wordt het Berbers of Amazighs
genoemd en hun taal is Tamazight.
Icho beschouwt het als één van de
belangrijkste aspecten van de
Marokkaanse cultuur omdat het diep
geworteld is in hun geschiedenis.

Daarom probeert hij er altijd voor te
zorgen dat hij tijdens zijn reizen de
culturele betekenis ervan benadrukt
door oriëntatiepunten en feiten uit de
geschiedenis en het dagelijkse leven
onder Berbers uit te leggen.

Hi there

Jouw Gids

W     

Much love,

Icho is geboren en getogen in de
woestijn. Hij leerde in dit uitgestrekte
gebied een goede begeleider te zijn.
Hij is meer dan alleen een expert in
de geografie van Marokko, hij heeft
ook een diepe kennis van de
geschiedenis en cultuur.

Mensen rondleiden door Marokko is
voor hem een manier om zijn cultuur
en identiteit met iedereen te delen.

 

Youssef
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Tijdens deze Saharawoestijnreis vanuit Marrakech ontdek je de magische bezienswaardigheden van de Saharawoestijn

MAROKKO!      
ELKOM IN      



Reis
 HOOGTEPUNTEN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Geniet van het prachtige Hoge en Midden-Atlasgebergte met de Tizi n'Tichka
inclusief het prachtige Ait Saoun

Een bezoek aan de Onilla-vallei en het nabijgelegen UNESCO-werelderfgoed Ait
Ben Haddou ksar

Drive along the valley of the Tinghir with its gigantic palm grove

Geniet van het prachtige panoramische uitzicht op Kasbahs en  Berberdorpen
langs de oever van de Dades-vallei met de hoge kliffen

Beleef een kameelrit in de hoogste zandduinen van Marokko

Bijzondere ervaring overnachten in een kamp in de woestijn en genieten van de
zonsondergang

Ervaar de prachtige en gevarieerde landschappen van Zuidoost-Marokko

Ontdek Marokkaans eten en cultuur in zeer korte tijd

Ervaar de nomadische manier van leven

Geniet van het adembenemende woestijnlandschap en ontmoet echte Berber-
nomaden
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