Avontuur

in de Sahara

Privé rondreis per 4x4
Dag 1 : Ouarzazate & Aît Benhaddou
Pickup luchthaven van Ouarzazate 09h00 Na een ontbijt in een lokaal
restaurantje, beginnen we aan onze reis. Alvorens zuidwaarts richting
woestijn te gaan, trekken we eerst voor een dagje noordwaarts, richting
Telouet, naar het hart van de Hoge Atlas. We bezoeken Asif Ourila, een
van de mooiste bergvalleien in Marokko, waar de kleine berberdorpjes
op spectaculaire wijze op de steile flanken van de canyon genesteld zijn.
De dag eindigt in Aît Benhaddou, een eeuwenoude ksar (versterkt
dorp) erkend als Unesco werelderfgoed. We overnachten in 300 jaar
oude Kasbah., volledig gerestaureerd, een unieke en middeleeuwse
ervaring.

Dag 2 : Oued Drâa & Agdz
Na het ontbijt maken we een rondwandeling in Aît Benhaddou,
spectaculair gelegen op de bergwand, en beroemd als filmlocatie van
films zoals Ben Hur en Lauwrence of Arabia..Terug in Ouarzazate
bezoeken we de gerestaureerde Kasbah van de Glaoui. We rijden verder
richting Agdz langs een fascinerende bergpas doorheen een vreemd en
uniek landschap. Kort na de berpas verlaten we de asfaltweg, om via
onverharde bergwegen de vallei van de Oued Drâa te bereiken, die we
volgen tot we de palmtuinen van Agdz bereiken. Overnachting : kleine
auberge in het midden van de palmtuinen

Dag 3 : Zagora & Tamegroute
Bezoek aan de palmtuinen van Agdz, een oude kasbah gelegen op een
heuvel , en het paleis van de Sultan met spectaculair uitzicht over de
hele vallei en het stadje. We reizen langzaam verder en volgen de hele
tijd de vallei van de Drâa. Kleine dorpjes, lemen huizen, akkers onder
de palmbomen. Via Zagora (historisch karavaanstadje) en Tamegroute
(pottenbakkersdorp) belanden we geleidelijk in de echte woestijn.
Overnachting : Hotel Carrefour des Nomades

Dag 4 : Trekking en nacht in woestijnkamp
Bezoek aan ksar Ouled Driss, 300 jaar oud, volledig in leem gebouwd,
en nog steeds bewoond. Deze wandeling, gecombineerd met een bezoek
aan het locale museum en de oude kasbah, geeft een boeiend inzicht
in de traditionele levenswijze die zelfs vandaag na vele eeuwen bijna
onveranderd is gebleven.
De dromedarissen en de nomaden komen toe, en onze staptocht door de
woestijn wordt samen met hen voorbereid. Alle bagage wordt vakkundig
door de nomaden op de dromedarissen geladen en vastgesjord. De
karavaan is nu klaar voor de tocht.
Na een lichte lunch vertrekken we voor onze tocht door de ongerepte
Sahara. Alles wat nodig is (voedsel, water, tenten, matjes, slaapzakken,
kookgerei enz…) wordt door de dromedarissen vervoerd. Zij dragen de
last, wij lopen ernaast. Na 2 à 3 uren stappen bereiken we onze bivak
plaats in de duinen van Erg Naghiti . De nomaden bakken brood in
het zand, we eten traditionele tajine rond het kampvuur.

Dag 5 : De oase van Ouled Driss
Ne een nacht in de stilte van de woestijn, en een ontbijt met de
nomaden, beginnen we aan de terugtocht per dromedaris naar de oase
van Ouled Driss., waar we tegen de middag aankomen.
De namiddag kan vrij ingevuld worden : > Ontspanning aan het
zwembad, genieten van de tuin. > Bezoek aan het "nieuwe en moderne"
dorpje M'Hamid. > Bezoek aan Bounou, een 800 jaar oude ksar,
prachtig gelegen aan de oever van de (droge) rivier Oued Drâa. Dit
zeer oude dorp ligt grotendeels in ruine, en wordt nog slechts door een
5-tal families bewoond. We overnachten voor de tweede maal in de
Carrefour des Nomades

Dag 6 : Erg Chegaga & Lac Iriki
Kort na het ontbijt vertrekken we voor de lange en fascinerede tocht
dwars door de woestijn richting Foum Zguid. We doorkruisen één van de
mooiste en meest gevariëerde woestijngebieden van Noord Afrika.
Vrijwel alle aspecten van de Sahara komen op deze tocht : Erg
(zandduinen) - Reg (kiezelvlakte) - Djebl (bergketen) - Oued
(rivierbedding) - Hamada (plateau). Halverwege houden we halt aan
Erg Chegaga, het gootste en hoogste duinengebied van Marokko. We
genieten van de lunch aan de voet van de wel honderd meter hoge
goudkleurige zandduinen. We vervolgen onze woestijntocht richting
Foum Zguid, en door het surrealistisch landschap van Lac Iriki, een
gigantisch uitgedroogd meer in het midden van de woestijn, omgeven
door het Djebl Bani gebergte in het noorden, en de uitgestrekte zandzee
in het zuiden. In dit woestijngebied komen we ongewijfeld nog enkele
nomaden families tegen, die met hun troepen dromedarissen
rondtrekken, op zoek naar voedsel en water. Tegen de late namiddag
bereiken we het slaperige woestijnstadje Foum Zguid, waar we
overnachten in een skfeervol en luxueus woestijnhotel..

Dag 7 : Foum Zguid & Tazenakht
Via een indrukwekkende en spectaculaire wergweg verlaten we
geleidelijk de woestijn, en bereiken we het Atlas gebergte. In dit
onherbergzame gebied ligt het stadje Tazenakht, het centrum van de
berber tapijten. Vanuit alle kleine en afgelegen bergdorpjes worden de
tapijten hier naar de souks gebracht. In het stadje zelf zijn bovendien
een aantal ateliers en coöperatieven die tapijten weven. Een wandeling
langs de bazaars geeft een goed idee van alle verschillende technieken
en kwaliteitn van deze eeuwenoude ambacht.
Via een onverharde bergweg bereiken we tegen de avond Ouarzazate,
amper 20 jaar geleden nog een klein stofferig woestijndorpje, maar
vandaag uitgegroeid tot een grote stad. Avondwandeling in deze
moderne Marokkaanse woestijnstad, en diner in één van de vele
eethuisjes in het centrum van de stad. Overnachting in een comfortabel
hotel in de stad

Dag 8 : Terugreis naar België
We genieten in de ochtend nog van een lekker Marrokaans ontbijt.
Nadien volgt de transfer naar de luchthaven van Ouarzazate, vanwaar
we terug naar België vliegen.
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Practische
informatie
informatie
Practische
De dichtstbijzijnde luchthaven om de Carrefour des Nomades te
bereiken bevindt zicht in Ouarzazate, een woestijnstadje op 250 km
van M'Hamid.
TUI-fly heeft rechtstreekse vluchten vanuit Brussel of Charleroi naar
Ouarzazate, zeer betaalbaar in het lage seizoen, ongeveer €150 voor
een retour ticket.
Uw reis begint en eindigt op de luchthaven van Ouarzazate.
De rondrit gebeurt per 4x4 en onder begeleiding van een ervaren
gids. Dit maakt van uw rondreis een unieke ervaring en een
authenieke kennismaking met de prachtige landschappen en de
traditionele cultuur van de Sahara woestijn.
Marhaba
Luc

Wij maken van uw reis
een unieke ervaring op maat
Deze reis is geen groepsreis.
Het is slechts één voorbeeld uit vele mogelijkheden.
Wij bieden U een privé reis, volledig op uw maat samengesteld.
>
>
>
>
>
>
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U stelt zelf uw reisgezelschap samen
U reist in uw eigen kleine bekende groep
U krijgt van ons een persoonlijke service
U kan zelf het programma aanpassen
U kan zelf de timing en duur van de reis aanpassen
U kan ons vragen naar een reis op maat
Marrakech & Agadir zijn ook mogelijk als start of einde

Contacteer ons vrijblijvend voor een reis op uw maat.

