
Van de Atlas naar de kust
Zomers familie-avontuur, 15d

+ 10 jr

Vanuit de magische stad Marrakech trek je de hoge Atlas in, voor een 4-
daagse wandeltocht met muil-ezeltjes. Je zult overnachten in 
Berberdorpjes en zo kennis maken met het dagelijkse leven van dit 
gastvrije volk! Via een spectaculaire bergpas en de rode stad 
“Taroudant” rijden jullie naar de kust, waar dromedarissen staan te 
wachten voor een nieuw (water-)avontuur! Je sluit deze afwisselende 
reis af in het piratenstadje Essaouira.
NB: deze reis is ideaal in de zomermaanden, omdat zowel de kust als het Atlas-
gebergte minder te lijden hebben onder de hitte van de steden.

�  �

1-2 Marrakech  
Aankomst Marrakech. 
Hier vind je een prachtige mix van broeiend Afrika, en de Arabische mystiek van 
1000-en-1-nacht. Urenlang kun je je ogen uitkijken in de smalle straatjes, 
slenteren door de souks, afdingen op souvenirs. We bezoeken een paleisje en de 
wijk van de wolververs. In het boekje “Time to Momo Marrakech” staan ook 3 
leuke wandelroutes met vele tips. Overnachting in sfeervol 4-sterrenhotel in de 
Nieuwe stad, met groot zwembad om lekker af te koelen! De tweede avond gaan 
we ook eten op het beroemde Djemaa El Fna plein. Onze gids weet precies waar 
het lekker is!

3-7 Atlas
We laten de warmte van Marrakech achter ons en trekken naar het Atlas-
gebergte. Gedurende 4 dagen wandelen we van dorpje naar dorpje, in 
gezelschap van de vriendelijke Berbers. Onze bagage wordt gedragen door 
muilezeltjes, en als je zelf moe bent mag je er ook op (zelfs de volwassenen)! 
Overnachting 3x in gite, afsluiten in een comfortabele bergvilla (met zwembad). 
Op jullie laatste (vrije) dag in de Atlas kun je de bio-aromatische tuinen bezoeken, 
een pottenbakker, een eco-museum in de vallei of gewoon relaxen!



8-9 Taroudant
Via een prachtige bergpas en een bezoek aan een oude Moskee der Almoraviden 
bereiken we het rood-omwalde stadje Taroudant. Je kunt ervoor kiezen te blijven 
relaxen bij de riad met een mooi zwembad, of de levendige medina van 
Taroudant in lopen. De leerlooierijen zijn hier erg indrukwekkend en lang niet zo 
toeristisch als in Marrakech! Dit stadje wordt ook wel klein Marrakech genoemd. 
Diner en overnachting in de riad.

  �     �

10-11-12 Kust (dromedarissen en ezels)
Taroudant-kust (4u). Gedurende 3 dagen (2 nachten) wandel je langs de mooie 
kustlijn ten zuiden van Essaouira. Als je moe bent mag je op de dromedaris of op 
de ezel gaan zitten! Je slaat je kamp op op het strand en geniet van de prachtige 
sterrenhemel en de verse visjes die voor jullie worden bereid… In het 
havenstadje Essaouira sluit je af in een mooie riad/villa aan het strand, met groot 
zwembad erbij!

13-14 Essaouira
In het piratenstadje Essaouira kun je bijkomen van al je avonturen.
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!  

15 Transfer en terugvlucht vanuit Marrakech

Verlenging Essaouira of Marrakech
Als u uw reisje nog wat wilt verlengen is dit geen probleem. U kunt nog enkele 
dagen in Essaouira blijven, terug naar Marrakech of een combinatie van de 2!
Contacteer ons voor een prijsopgaaf (vanaf 50 €/dag)

Prijs rondreis dag 1-15 :
1090 € per volwassene
763 €/kind tot 12 jaar 
3e persoon in kamer 990€
Kinderkorting geldig vanaf 2 (vol) betalende personen.



Schatting vliegticket: 400€ pp
Bv: www.transavia.nl Amsterdam-Marrakech of Eindhoven-Marrakech
Wij helpen graag met het zoeken naar de voordeligste vliegtickets.

Schatting zakgeld: 220€ pp
- 3 x diner= 30€
- 8 x lunch= 40€
- drankjes (1,5 liter water + fris, 2x dag)= 50€
- fooien (gids/hotels/chauffeur/wandelgids)= 90€
- entreegelden= 10€
- alle excursies inbegrepen!

Inbegrepen in de reis:
1. Tijdens de rondreis alle overnachtingen op sfeervolle locaties. 2-3 persoons-

kamers of familie-kamer, eigen badkamer. Mooie riad in Marrakech, Taroudant 
en Essaouira (met zwembad!). Basic gites in Atlas, tenten tijdens trekking aan 
de kust. 

2. Boekje “Time to Momo Marrakech” gratis (per familie)
3. Op basis van half-pension dag 1, 7 t/m 9 
4. Atlastrekking met muilezeltjes incl alle maaltijden (dag 3 t/m 6)
5. Trekking met dromedarissen aan de kust incl alle maaltijden (dag 10 t/m 12)
6. Begeleiding door een deskundige Nl-talige gids 
7. Alle vervoer, van het moment dat het vliegtuig landt.  Privé-transfers tussen de 

verschillende etappes (minibus met chauffeur)
8. Transfer luchthaven heen en terug (vanuit Essaouira)

� �

Even vergelijken (familie van 4 personen, 1 kind -12 en 1 kind +12):
Koning Aap 6+ reis: 1655€ pp incl ticket (ook per kind!), zakgeld 425€, niet alle 
excursies inbegrepen. Totaal 2080€ pp. Familie van 4 personen= 8320€ (15 dagen)
Sawadee 7+ reis: 1439€ pp incl ticket (kind -80€), zakgeld 400€ pp= 7.126€ (15 
dagen)
Dades Reizen: Reis 3933€ + tickets 1600€ + zakgeld 880€= 6413€ (15 dagen)

http://www.transavia.nl


Niet inbegrepen:
9. Reis- en annuleringsverzekering. Wij helpen u hier graag bij.
10.Vliegticket met Royal Air Maroc, Ryanair of Transavia (+/- 150 à 400 euro) . 

Wij helpen u vrijblijvend bij het zoeken naar de beste tickets.
11. Lunch en drankjes. Reken op +/- 5 euro per maaltijd en 1 euro/drankje.
12.Diner dag 2, 13, 14
13.Fooien.
14.Zakgeld voor souvenirs!

Pot: Bij de groepsreis met NL gids wordt er een pot gemaakt voor de fooien (hotel-
personeel/ gids/ezeldrijvers/ chauffeur) , lunches en water. Alcoholische drankjes 
zitten niet mee in de begroting. Op verschillende plekken mag je je eigen drank mee 
nemen.

Deze reis is gegarandeerd bij inschrijving van 1 fam (4 pax: 2 volw+ 2 kinderen). Er 
kunnen max. 3-4 families /16 personen mee. Elke reis is uniek. Wij spelen in op de 
actualiteit en staan open voor alle verrassingen die op onze weg komen (feesten, 
bruiloften, speciale wensen en ideeën van de reizigers, uitnodigingen bij de lokale 
bevolking etc etc). Dit zorgt voor het unieke karakter van onze reizen!
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