
Dag 1 : Sahara & woestijn bivouacDag 1 : Sahara & woestijn bivouacDag 1 : Sahara & woestijn bivouacDag 1 : Sahara & woestijn bivouac

Dag 2 : Chegaga & LacDag 2 : Chegaga & LacDag 2 : Chegaga & LacDag 2 : Chegaga & Lac IrikiIrikiIrikiIriki

Dag 3 : Hoge Atlas gebergteDag 3 : Hoge Atlas gebergteDag 3 : Hoge Atlas gebergteDag 3 : Hoge Atlas gebergte

4 dagen - 3 nachten

Vertrek : M'Hamid
Aankomst : Marrakech

Persoonlijke pick-up & delivery :
> In de luchthaven
> Aan uw hotel in de stad

4x4 Private  Tours4x4 Private  Tours4x4 Private  Tours4x4 Private  Tours

Van M'Hamid naar MarrakechVan M'Hamid naar MarrakechVan M'Hamid naar MarrakechVan M'Hamid naar Marrakech

Vanuit M'hamid trekken we de woestijn in naar Chegaga, het grootste 
duinengebied van Marokko. We doorkruisen één van de mooiste en 
meest gevariëerde woestijngebieden van Noord Afrika. Vrijwel alle 
aspecten van de Sahara komen op deze tocht aan bod : Erg 
(zandduinen) - Reg (kiezelvlakte) - Djebl (bergketen) - Oued 
(rivierbedding) - Hamada (plateau). We genieten van de 
indrukwekkende zonsondergang en overnachten in een comfortabel 
nomaden kamp aan de voet van de wel honderd meter hoge 

We volgen de zanderige sporen door de duinen van Chegaga en 
belanden in de surrealistische wereld van Lac Iriki, een gigantisch,
uitgedroogd meer. Foum Zguid bereiken we via het spectaculaire Djebl 
Bani woestijngebergte. Tijdens deze rit rijden we voorbij waterputten en 
komen nomadenfamilies tegen die hier hun kuddes dromedarissen, 
schapen en geiten hoeden en laten grazen. We overnachten in een 
comfortabele Kasbah in Tazenakht.

Vanaf hier beginnen we af te dalen richting Marrakech. Onderweg 
bezoeken we de historische Tin Mal moskee, het bergdorpje Imlil waar de 
beklmming  begint van de Toubkal, de hoogste berg van Noord Afrika, 
en via de Ourika vallei bereiken we in de late namiddag onze 
eindbestemming : Marrakech

Dag 4 : Hoge Atlas gebergte en MarrakechDag 4 : Hoge Atlas gebergte en MarrakechDag 4 : Hoge Atlas gebergte en MarrakechDag 4 : Hoge Atlas gebergte en Marrakech

Via Taliouine en Aoulouz bereiken we de Tizi n'Tichka, de meest 
spectaculaire bergpas van Marokko, die het Atlas gebergte doorklieft. We 
genieten van de schitterende vergezichten op het ruwe bergmassief met 
haar schaars bewoonde valleinen en kleine berber dorpjes. We 
overnachten in een berghotelletje, aan de oevers van een kolkende 
rivier.


