
Inspirerende yoga-/ wandelreis 
 

Wat is een betere plek om tot jezelf te komen dan de Vallei van de Duizend 
Kasbahs en de oranje zandduinen van de Sahara? Onder begeleiding van een 
professionele yoga-lerares wisselen dagelijkse sessies zich af met enkele 
ontspannende excursies in de omgeving. Ook laten we ons verwennen in een 
traditionele hammam! Je hebt de mogelijkheid te overnachten in rotskamers met 
schitterend uitzicht over de valleien. 
 

      
 
 
1  
Aankomst Marrakech. Transfer naar de “Vallei van de Duizend Kasbahs”. De route voert 
jullie over de prachtige Tizi n Tichka bergpas. Achter elke bocht verandert het uitzicht! Van 
groene valleien, bossen vol dennenbomen naar het droge landschap dat een voorbode is van 
de woestijn. Lunch bij de argan-distillerie. Aankomst in Kasbah Tizzarouine, jullie huis voor 
de komende dagen. We strekken de benen tijdens een eerste yoga-sessie met adembenemend 
uitzicht over de Dadesvallei. VP 
 
2  
Tijdens de week zal het dag-programma als volgt zijn: 
07u15  fruit en water 
07u30-09u Stevige yoga-sessie (yoga-flow) 
09-11u  Uitgebreide brunch (Marokkaanse pannenkoekjes, brood, smeerkaas, jam, 
fruitsappen, fruit, ontbijtgranen, yoghurt, gedroogd fruit, amandelen, koffie, thee) 
(lunch vrij) 
18u-19u30 Avond-sessie yoga/meditatie 
20u  Diner (tajine & couscous, verschillende salades warm en koud, vegetarisch 
mogelijk, alles met biologische groenten en vlees/kip) 
 



  
Een gediplomeerde Nl yoga-lerares zal ons de komende dagen begeleiden tijdens de 
dagelijkse yoga-sessies. We beginnen er de dag mee, en we sluiten ermee af. Haar doel is 
iedereen meer in contact te brengen met zijn lichaam, via o.a. de ademhaling. De 
ochtendsessies zijn wat pittiger (flow), en de avond-sessies staan in het teken van meditatie. 
Dit in combinatie met de prachtige omgeving, de vriendelijkheid van de bevolking en het 
heerlijke Marokkaanse eten (biologisch!) zal zeker bijdragen tot het bereiken van een zekere 
innerlijke rust. Vandaag nemen we de tijd om te “landen” op deze mooie plek. Want zoals ze 
in Marokko zeggen: “Je moet leven op het ritme van een dromedaris, zodat je geest je lichaam 
kan bijhouden!” 
Misschien is het ritme van de djembé’s die ’s avonds weerklinken, ook wel aan jou besteed? 
 
3-4  
Vandaag maken we een mooie daguitstap naar de Dadesvallei (facultatief). Hier wonen de 
mensen nog op heel traditionele wijze: ezeltjes en vrouwen die takkenbossen op hun rug 
dragen wisselen elkaar af in het straatbeeld. We wandelen door de “hersenen van de Atlas” en 
langs de vele kasbahs (lemen zandkastelen) in wat ook wel de “Vallei van de Duizend 
Kasbahs” wordt genoemd. 
Je kunt er ook voor kiezen op het domein te blijven, en te genieten van de koelte van het grote 
zwembad. Natuurlijk sluiten we de dag weer af met een rustgevende meditatie-sessie. 
 
5   
Vandaag vertrekken we naar de woestijn! Een mooie rit brengt ons naar de oranje zandduinen 
van Erg Chebbi. Dromedarissen nemen jullie mee naar een kampement omgeven door zand… 
De ideale plek om tot bezinning te komen! We genieten van de duizenden sterren en 
overnachten in een tentenkamp. 
 

 
 
6  
Na een laatste blik op de woestijn (en zonne-groetjes in het zand) keren we weer terug naar 
Boumalne Dades. We lunchen op een bijzondere plek, een oude ksar (gefortificeerd dorp). De 
overdekte straatjes lijken wel een labyrint! Na een bezoekje aan de honderden meters hoge 



rotswanden van de Todra-kloof rijden we terug naar “ons” kasbah-hotel in de Dadesvallei. Na 
onze avond-sessie meditatie en weer een heerlijk diner, zal het vroeg nacht zijn. 
 
7  
Deze laatste dag staat in het teken van genieten: we gaan ons heerlijk laten verwennen in de 
traditionele hammam! We worden ingesmeerd met bruine olijfzeep, gescrubd tot we weer een 
baby-huidje hebben en kunnen ons daarna van top tot teen laten masseren met argan-olie. 
Tussendoor geniet je van de zonnestralen aan het zwembad. Het zal moeilijk zijn om 
vanavond tijdens de laatste yoga-/meditatiesessie niet aan de immense woestijn te denken… 
 
8  
Terugkeer naar Marrakech, lunch onderweg (bij een Berber-familie in een leuke gite) 
Terugvlucht 18u55 of verlenging in Marrakech/Essaouira. 
(Marrakech: 3 dagen in riad B&B incl transfer= 120€ pp op basis van 2 personen/ single 
kamer 150€) 
(Essaouira: 3 dagen = 120€ overnachtingen B&B, transfer 10€/ bus enkele rit, 120€/ privé-
transfer tot 6 personen enkele rit) 
 
Prijs: 925 € pp excl vlucht. 
 
Incl: 

1 6 Overnachtingen in sfeervolle Kasbah in de Dadesvallei (grot of gewone kamer), 
op basis van 2 personen per kamer (2 bedden en badkamer) 

2 Woestijnexcursie met dromedarisrit en overnachting in de woestijn 
3 Excursie met wandeling in Dadesvallei 
4 Hammam-sessie en full-body argan massage dag 7 
5 Half pension dag 2-7 (brunch en diner) 
6 Lunch dag 1 en 7 
7 Lokale gids tijdens de excursies 
8 Alle vervoer per minibus, vanaf het moment dat het vliegtuig landt 
9 Dagelijkse yoga-sessies onder professionele begeleiding van gastdocente yoga  

 
Excl: 

10 Reis-en annuleringsverzekering. We kunnen u hierbij helpen. 
11 Vliegticket. Wij helpen u graag met het zoeken van de voordeligste opties. 
12 Overige maaltijden en drankjes. Reken ongeveer op 5 euro per maaltijd en 1 euro 

per drankje. 
 
Optioneel: - Overnachting in suite +70 € pp (7 nachten) 
  - Supplement single kamer + 140 € pp. 
  - Excursie Rozenvallei incl wandeling en lunch : 30€ pp 
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