
Kasbah-‐route	  50+	  
8	  dagen	  “Slow	  Travel”	  (50+)	  

 
 
Deze	  ontdekkingsreis	  door	  het	  zuiden	  van	  Marokko	  is	  een	  mengeling	  van	  al	  
wat	  Marokko	  te	  bieden	  heeft:	  cultuur	  (Marrakech	  en	  de	  Berbers	  van	  Zuid-‐
Marokko),	  natuur	  (indrukwekkende	  kloven,	  en	  natuurlijk	  de	  onmetelijke	  
woestijn),	  architectuur	  (kasbahs	  en	  ksour)	  en	  niet	  te	  vergeten	  de	  heerlijke	  
Marokkaanse	  keuken!	  	  
De	  overnachtingen	  zijn	  in	  sfeervolle,	  authentieke	  riads	  en	  kasbahs.	  Door	  de	  
begeleiding	  van	  een	  professionele	  Nl-‐talige	  gids	  zal	  er	  niets	  van	  dit	  mooie	  
en	  verrassende	  land	  aan	  u	  voorbijgaan	  !	  We	  reizen	  in	  een	  klein	  groepje,	  van	  
max	  12	  personen	  in	  een	  comfortabel	  minibusje.	  
 

                      
 

 
1	   Aankomst	  in	  Marrakech,	  ook	  wel	  genoemd	  “de	  parel	  van	  het	  zuiden”.	  Na	  een	  
vuurdoop	  op	  de	  Djemaa-‐el-‐Fna,	  het	  zinderend	  hart	  van	  Marrakech,	  brengt	  u	  de	  nacht	  
door	  in	  een	  mooie	  Riad	  (een	  klein	  paleisje...).	  (bezoek	  aan	  de	  stad	  indien	  vroege	  
aankomst	  vlucht:	  bv	  Paleis	  van	  Bahia,	  medersa	  Ben	  Youssef).	  Diner	  in	  de	  riad.	  
 
2	   We	  steken	  het	  Atlas-‐gebergte	  over	  via	  de	  hoogste	  bergpas	  van	  Marokko:	  de	  Tizi	  ‘n	  
Tichka.	  Waar	  de	  rode	  tinten	  van	  de	  bergen	  plaats	  maken	  voor	  het	  vruchtbare	  groen	  van	  
de	  Dra-‐vallei,	  houden	  wij	  halt.	  We	  worden	  rondgeleid	  in	  de	  ksar	  (gefortificeerd	  dorp)	  
van	  Tamnougalt	  en	  zullen	  hier	  ook	  de	  nacht	  doorbrengen	  in	  een	  authentieke	  kasbah	  !	  DP	  
	  
3	   We	  volgen	  de	  Dra-‐vallei	  zuidelijk.	  Daarna	  nemen	  we	  de	  weg	  door	  de	  
steenwoestijn,	  om	  aan	  te	  komen	  in	  Merzouga.	  Hier	  staan	  dromedarissen	  klaar	  voor	  de	  
liefhebbers,	  voor	  een	  tochtje	  door	  de	  oranje	  zandduinen!	  We	  zullen	  overnachten	  in	  een	  
comfortable	  tentenkamp	  aan	  de	  rand	  van	  de	  woestijn	  (met	  matrassen	  en	  sanitair),	  in	  het	  
dorpje	  van	  de	  “zwarte	  mannen”	  die	  als	  slaven	  uit	  Afrika	  zijn	  gekomen,	  ten	  tijde	  van	  de	  
kamelenkaravaans.	  We	  krijgen	  een	  VIP-‐ontvangst…	  DP	  



 

   
 
4	   Na	  nog	  een	  laatste	  blik	  op	  de	  woestijn,	  rijdt	  u	  via	  de	  vallei	  met	  zijn	  typische	  
traditionele	  dorpjes	  naar	  Tinejdad.	  U	  wordt	  hier	  ontvangen	  in	  een	  oude,	  gerenoveerde	  
ksar	  (gefortificeerd	  dorp).	  Dwaal	  door	  de	  overdekte	  straatjes	  en	  leer	  meer	  over	  de	  
Berbercultuur	  in	  het	  goed	  gedocumenteerde	  museum.	  In	  de	  Andalousische	  tuin	  kunt	  u	  
heerlijk	  eten.	  Wat	  dacht	  u	  van	  een	  dromedaris-‐tajine?	  	  DP	  
 
5	   De	  eerste	  halte	  vandaag	  is	  de	  Todra-‐kloof.	  De	  indrukwekkende	  rotswanden	  rijzen	  
300	  m	  de	  hoogte	  in!	  De	  kloof	  is	  een	  uitloper	  van	  het	  Atlas-‐gebergte	  en	  u	  rijdt	  ernaar	  toe	  
door	  1	  van	  de	  mooiste	  oases	  ter	  wereld,	  de	  oase	  van	  Tinerhir.	  In	  de	  Palmentuinen	  maakt	  
u	  (indien	  gewenst)	  een	  wandeling.	  Bij	  de	  Heilige	  Bron	  kunt	  u	  een	  kopje	  koffie	  of	  thee	  
drinken.	  U	  rijdt	  verder	  naar	  Kasbah	  Tizzarouine	  in	  de	  Vallei	  van	  de	  Duizend	  Kasbahs.	  In	  
dit	  familie-‐hotel	  met	  weids	  uitzicht	  over	  de	  vallei	  zult	  u	  slapen	  als	  een	  roosje!	  DP	  
 
6	   U	  verlaat	  de	  Vallei	  van	  de	  Duizend	  Kasbahs,	  en	  via	  de	  kasbah	  van	  Skoura	  arriveert	  
u	  in	  Ouarzazate.	  Deze	  stad	  is	  het	  Hollywood	  van	  Marokko.	  We	  bezoeken	  de	  beroemde	  
film-‐studio’s	  waar	  os	  veel	  Bijbelse	  films	  zijn	  opgenomen.	  Overnachting	  in	  een	  moderne	  
riad	  op	  wandelafstand	  van	  het	  nieuwe	  centrum.	  Hier	  kun	  je	  makkelijk	  zelf	  een	  
wandeling	  maken	  of	  een	  fruitsapje	  drinken	  in	  1	  van	  de	  “smoothie-‐bars”	  DP	  
 
7	   Een	  laatste	  keer	  steken	  we	  het	  Atlas-‐gebergte	  over,	  waar	  u	  de	  rest	  van	  de	  dag	  
heeft	  om	  (samen	  met	  de	  reisleidster	  of	  alleen)	  de	  souks	  van	  Marrakech	  te	  ontdekken.	  Op	  
zoek	  naar	  leuke	  souvenirs	  voor	  het	  thuisfront?	  Van	  babouches	  tot	  kaftans	  en	  sieraden,	  
hier	  vind	  je	  werkelijk	  alles!!	  Ook	  is	  er	  desgewenst	  nog	  tijd	  voor	  wat	  cultuur,	  zoals	  een	  
bezoekje	  aan	  het	  Paleis	  van	  Bahia	  of	  de	  medersa	  Ben	  Youssef.	  We	  dompelen	  ons	  
helemaal	  onder	  in	  de	  sfeer	  van	  duizend-‐en-‐een	  nacht	  en	  gaan	  een	  hapje	  eten	  op	  het	  plein	  
Djemaa	  El	  Fna.	  Slangenbezweerders,	  acrobaten,	  muzikanten	  en	  waarzegsters	  strijden	  
om	  onze	  aandacht.	  	  Ook	  mogelijk:	  feestelijke	  avond	  in	  de	  Palmentuinen	  van	  Marrakech	  
met	  diner	  en	  paardenshow.	  (+40	  euro	  pp)	  BB	  
 
8	   Vrije	  ochtend	  Marrakech.	  Terugvlucht.	  
	  
	  
Prijs:	  990	  euro	  pp	  incl.	  vliegticket,	  op	  basis	  van	  2	  personen	  per	  kamer.	  
Supplement	  single=	  +	  175	  euro	  
	  



Inbegrepen	  in	  de	  reis:	  
1	   alle	  overnachtingen	  op	  sfeervolle	  locaties,	  riads	  en	  kasbahs.	  Eigen	  badkamer,	  
airco/verwarming.	  
2	   Op	  basis	  van	  half-‐pension	  (behalve	  dag	  7	  in	  Marrakech).	  
3	   Dromedaris-‐rit	  
4	   Vervoer	  in	  minibusje	  met	  privé-‐chauffeur	  en	  Nl-‐talige	  gids.	  	  
5	   Alle	  excursies	  vernoemd	  in	  het	  programma,	  incl	  entreegeld	  (ook	  Bahia+medersa	  
Marrakech).	  
6	   Vliegticket	  vanuit	  Amsterdam	  of	  Brussel.	  
 
Niet	  inbegrepen:	  
7	   Reis-‐	  en	  annuleringsverzekering.	  Dit	  wordt	  sterk	  aangeraden!	  Wij	  kunnen	  deze	  
voor	  u	  afsluiten.	  
8	   Lunch	  en	  drankjes.	  Reken	  op	  5	  a	  10	  euro	  per	  maaltijd	  en	  1	  euro/drankje.	  
9	   Fooien	  (hotelpersoneel/obers)	  
10	   Zakgeld	  voor	  souvenirs!	  
11	   2,5	  euro	  bijdrage	  calamiteitenfonds	  per	  factuur	  
 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

 
	  
Verlenging	  mogelijk:	  

 
Verblijf	  in	  Marrakech	  of	  in	  Essaouira	  (180	  km,	  vanaf	  150	  euro	  3	  nachten):	  
	  
Na	  de	  hitte	  (letterlijk	  en	  figuurlijk)	  van	  Marrakech,	  is	  een	  uitstap	  naar	  de	  kust	  een	  welkome	  
afwsseling!	  
Het	  idyllische	  kustplaatsje	  Essaouira	  (vroeger	  de	  thuishaven	  van	  vele	  zeerovers-‐	  in	  die	  tijd	  
heette	  het	  Mogador)	  heeft	  veel	  te	  bieden:	  van	  prachtige	  stranden	  met	  mogelijkheden	  van	  
windsurfen	  en	  zonnebaden	  tot	  kameelrijden	  en	  flaneren	  over	  de	  boulevards,	  fantastisch	  
souvenir-‐shoppen,	  heerlijk	  eten,	  een	  levendig	  vissershaventje	  etc	  etc...	  Je	  zult	  je	  geen	  moment	  
vervelen!	  	  	  
Hier	  zullen	  jullie	  kunnen	  genieten	  van	  je	  eigen	  appartementje,	  en	  alle	  belevenissen	  van	  de	  
afgelopen	  week	  nog	  de	  revue	  laten	  passeren!	  

 

 


