Sportief in de Sahara
Kameeltrekking in de woestijn
Dag 1 : Reis van Ouarzazate naar M'Hamid
Pickup aan de luchthaven van Ouarzazate rond 09h00. Na een ontbijt
in een lokaal restaurantje, beginnen we aan onze reis. We rijden
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.
s Middags eten we couscous bij een locale berberfamilie in het dorpje.
Bezoek aan de palmtuinen van Agdz, een oude kasbah gelegen op een
heuvel 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 en Tamegroute belanden we geleidelijk in de echte woestijn.
Overnachting : Hotel Carrefour des Nomades

Dag 2 : Trekking
In de voormiddag gaan we eerst de tuin van de Carrefour des Nomades
ontdekken. Hier kunnen we, dankzij de waterput en de traditionele
aarden irrigatiekanalen, zien hoe met heel veel werk en inspanningen
leven in de woestijn mogelijk wordt gemaakt.
De dromedarissen en de nomaden komen toe, en de 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 lange tocht door de
ongerepte Sahara. Gedurende enkele dagen zullen we volledig
autonoom reizen. Alles wat nodig is (voedsel, water, tenten, matjes,
slaapzakken, kookgerei enz…) wordt door de dromedarissen vervoerd.
Zij dragen de last, wij lopen ernaast. Twee dromedarissen dragen
minder bagage, en worden bovendien gezadeld. Hier kan, indien
noodzakelijk, een tijdje op gereden worden. Na enkele uren stappen
bereiken we onze eerste bivak plaats. Overnachting : bivak in de duinen
van Erg Naghiti

Dag 3 : Trekking
Het ritme van een trekking door de woestijn verloopt via een vast
stramien. Kort na zonsopgang wordt er ontbeten, nadien worden de
dromedarissen geladen. In de voormiddag wordt er ongeveer 4 uur
gestapt. Tegen de middag zoekt de gids een beschutte plek voor de lunch
en een goede rustpauze. Nadien wordt er nog ongeveer 2 uur gestapt,
en tegen de vroege avond wordt het kamp weer opgesteld. Het is
gebruikelijk dat jullie de nomaden helpen bij het opzetten van de
tenten. (en natuurlijk ook bij het inpakken 's morgens) Overnachting :
bivak in de duinen van Erg Sahel

Dag 4 : Trekking
Op de derde dag van onze trekking, bereiken we het magische Tidri.
Hier zijn we niet gewoon in de lege woestijn, want heel het gebied van
Tidri verbergt sporen van oude culturen : 6000 jaar oude tumuli
grafheuvels, 4500 jaar oude rotsgravures, de 1000 jaar oude
overblijfselen van de eerste joodse nerderzetting in dit gebied, de ruines
van enkele oude dorpjes. Lang geleden was de omgeving van Tidri het
centrum van de bewoning in dit gedeelte van de Sahara. Vandaag blijft
het een belangrijke verzamelplaats voor vogels, want ongeacht hoe
droog de Oued Drâa ook staat, hier is altijd water. Overnachting : bivac
aan de oever van Lac Tidri.

Dag 5 : Trekking
Tijdens de laatste dag van onze trekking verkennen we de omgeving
van Tidri nog even verder. Nadien is het tijd om via de hamada
(kiezelvlakte) en de kleine zandduinen terug te keren naar de
bewoonde wereld. Overnachting : Hotel Carrefour des Nomades

Dag 6 : Ontdekkingstocht door de oase
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 goed idee de
traditionele levenswijze die reeds eeuwen bijna onveranderd is
gebleven. 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. Overnachting : Carrefour des Nomades

Dag 7 : Reis van M'Hamid naar Ouarzazate
Vandaag vertrekken we na het ontbijt terug richting Ouarzazate.
Eerst houden we halt in Tamegroute, één van de belangrijkste pottenbakkerplaatsen in Marokko, en herkenbaar aan de zeer specifieke
groene kleur van de keramiek. In dit kleine woestijndorpje brengen we
ook een bezoek aan de historisch uiterst belangrijke bibliotheek, en aan
de medersa (Koran school) naast de moskee.
Nadien bezoeken we Zagora, het historisch karavaanstadje uit de tijd
van de grote kameeltochten naar Timbouctou. Een tocht heen en weer,
dwars door de Sahara woestijn, duurde toen nog gemiddeld 4
maanden.
Tegen de avond bereiken we 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 : 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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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.
Wij organiseren de pickup & delivery op de luchthaven van
Ouarzazate. Deze transfert is in de reis inbegrepen.
Zowel de heenreis naar M'Hamid, als de terugreis naar Ouarzazate,
is een boeiende ontdekkingstocht met verschillende interessante stops.
Dit maakt van uw verblijf in de Carrefour des Nomades 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 een privé reis, volledig op uw maat samengesteld.
U stelt zelf uw groepje samen : vrienden, familie, kennissen.
Het voorgestelde programma en het aantal reisdagen kan in samenspraak
aangepast worden, afhankelijk van de data van uw vlucht, en van uw
verwachtingen.

Contacteer ons vrijblijvend voor een reis uw op maat.

