4x4 Private Tours

Van M'Hamid naar Agadir

Dag 1 : Sahara & woestijn bivouac

4 dagen - 3 nachten
Vertrek : M'Hamid
Aankomst : Agadir
Persoonlijke pick-up & delivery :
> In de luchthaven
> Aan uw hotel in de stad

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

Dag 2 : Chegaga & Lac Iriki
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 Tellouine.

Dag 3 : Anti Atlas gebergte
Vandaag doorkruisen we de Anti Atlas, het kleinere broertje van de
Hoge Atlas. We rijden door het licht glooiende gebergte, genieten van de
zachte landschappen, de vruchtbare akkers, de mooie vergezichten en
de kleurrijke gastvrije dorpjes. We bezoeken de Painted Desert in de
omgeving van Tafraout, enkele vergeten valleien met oude
nederzettingen, agadirs, en rotstekeningen. Overnachten doen we in
het oude karavaanstadje Tiznit met haar prachtig gerestaureerde
historische stadsmuren en gezellige souks.

Dag 4 : Atlantische kust & Agadir
We volgen de Atlantische oceaan, rijden langs uitgestrekte verlaten
stranden, bezoeken enkele kleine traditionele vissersdorpjes, het
nationale park Sous-Massa, de baai van Mirleft. Tegen de avond komen
we toe in Agadir.

