
4x4 Rondrit Marokko4x4 Rondrit Marokko4x4 Rondrit Marokko4x4 Rondrit Marokko

Ontvangst op de luchthaven van Marrakech en transfert naar de stad. 
Onze Riad bevindt zich in de Medina, het oude stadsgedeelte. 
Traditioneel diner. Avond-wandeling langs het Djemaa el Fna, de 
Koutoubia en de drukke pittoreske souks.

Langs een adembenemende bergpas steken we het Hoge Atlas gebergte 
over. We volgen langs smalle bergpaden een indrukwekkende canyon, 
waar  berberdorpjes op spectaculaire wijze tegen de rotsen zijn gebouwd. 
Tegen de avond komen we toe in ons hotel in Aït Benhaddou. Deze 
eeuwenoude indrukwekkende ksar staat op de lijst van het UNESCO 

In Ouarzazate bezoeken we o.a. het paleis van de vroegere Sultan van 
Marokko, de filmstudio's, en het museum van traditionele 
ambachten.We volgen de vallei van de Drâa, rijden langs pittoreske 
oases, doorkruisen eeuwenoude berberdorpjes en bereiken de 
palmtuinen van Ouled Driss waar we overnachten in le Carrefour des 
Nomades, een traditioneel en comfortabel Kasbah hotel gelegen in een 
authentieke 3ha grote woestijntuin.

In de voormiddag bezoeken we het 800 jaar oude dorpje Bounou, de 
kasbah, een klein museum, de palmtuinen en akkers, en zijn getuigen 
van de eenvoudige en traditionele levenswijze van de lokale bevolking. 
De dromedarissen klaar na de lunch en we trekken de woestijn in. Drie 
uur later bereiken we het bivouac waar de nomaden alles in 
gereedheid hebben gebracht voor een sfeervolle nacht in de woestijn. We 
genieten van de zonsondergang en eten rond het kampvuur.

We trekken met de dromedarissen door de duinen van Erg Lahoudi, 
bakken ons eigen brood in het zand, en na onze lunch met de nomaden 
keren we terug naar Ouled Driss. Overnachting in de Carrefour des 
Nomades. 

Dag 1 : MarrakechDag 1 : MarrakechDag 1 : MarrakechDag 1 : Marrakech

Dag 2 : Hoge AtlasDag 2 : Hoge AtlasDag 2 : Hoge AtlasDag 2 : Hoge Atlas

Dag 3 : Vallei van de DrâaDag 3 : Vallei van de DrâaDag 3 : Vallei van de DrâaDag 3 : Vallei van de Drâa

Dag 4 : Sahara Dag 4 : Sahara Dag 4 : Sahara Dag 4 : Sahara ---- dromedarisdromedarisdromedarisdromedaris

Dag 5 : Sahara Dag 5 : Sahara Dag 5 : Sahara Dag 5 : Sahara ---- dromedarisdromedarisdromedarisdromedaris

10 dagen - 9 nachten

Vertrek : Marrakech
Aankomst : Marrakech

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

Private  ToursPrivate  ToursPrivate  ToursPrivate  Tours

Marrakech, Hoge Atlas & Sahara woestijnMarrakech, Hoge Atlas & Sahara woestijnMarrakech, Hoge Atlas & Sahara woestijnMarrakech, Hoge Atlas & Sahara woestijn



Een ontdekkingstocht in de voormiddag onder begeleiging van een 
stadsgids brengt ons langs de belangrijkste monumenten en 
bezienswaardigheden van Marrakech. Na een korte lunch volgt de 
transfert naar luchthaven.

We verkennen per 4x4 de woestijn in de omgeving van Ouled Driss. De 
oase Nesrate, de rotstekeningen van Tidri, de barrage van Tagounite 
waar alle irrigatie kanalen vertrekken, de canyon van de "boucle du 
Drâa", valleien met tumuli graven en verlaten nederzettingen die 
getuigen van 5000 jaar cultuur en bewoning in dit gebied, Lac Tidri, 
oude joodse nederzettingen. Overnachting in de Carrefour des 
Nomades.

Via Aoulouz bereiken we de Tizi n'Tischka, de meest spectaculaire 
bergpas van Marokko, die het Atlas gebergte doorklieft. Vanaf hier 
dalen we af naar Marrakech. Vrije avond in Marrakech en 
overnachting in onze Riad in de Medina.

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.

Met de 4x4 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 
goudkleurige zandduinen.

Dag 6 : Sahara Dag 6 : Sahara Dag 6 : Sahara Dag 6 : Sahara ---- 4x44x44x44x4

Dag 7 : Sahara Dag 7 : Sahara Dag 7 : Sahara Dag 7 : Sahara ---- 4x44x44x44x4

Dag 8 : Sahara Dag 8 : Sahara Dag 8 : Sahara Dag 8 : Sahara ---- 4x44x44x44x4

DagDagDagDag 9999: Hoge Atlas: Hoge Atlas: Hoge Atlas: Hoge Atlas

DagDagDagDag 10101010: Marrakech: Marrakech: Marrakech: Marrakech

Carrefour des NomadesCarrefour des NomadesCarrefour des NomadesCarrefour des Nomades
BP11 M'Hamid El GhislaneBP11 M'Hamid El GhislaneBP11 M'Hamid El GhislaneBP11 M'Hamid El Ghislane

Zagora Zagora Zagora Zagora ---- MarocMarocMarocMaroc

Luc Van Gucht

Patente : 47726949
Licence : 45HT2387

ICE : 001826221000043

www.carrefourdesnomades.com       
Mail : car.nomade@gmail.com         
Facebook : @InfoNomades


