4-Daagse woestijntrip vanuit Marrakech- Chigaga

Dag 1
09u
13u
16u

Vertrek Marrakech. Tizi ’n Tichka bergpas.
Lunch Ouarzazate.
Oversteek van de Djbel Sahro (Anti-Atlas) richting de Dra-vallei, de langste palmoase
van Noord-Afrika! (180 km lang)
Aankomst in Agdz. Je zult overnachten in een 17e eeuwse ksar, incl rondleiding.

Dag 2
09u Vertrek richting de Hoge Zandduinen van Chigaga.
10u30 u rijdt langs Zagora (bord “52 dagen naar Timboektoe”)
11u30 Bezoek aan de ksar en de traditionele pottenbakkers van Tamegroute.
12u Laat jezelf een woestijnsjaal aanmeten in Tagounite!
Vertrek in 4x4 richting oase Oum Elalag. Vandaag rijd je alleen maar over de ‘piste’ (geen
asfaltweg)! Je komt hier nog veel nomaden tegen.
13u Pauze in de oase en picknick in de woestijn.
16u Aankomst hoge zandduinen van Erg Chigaga. Beklim de hoogste top voor een mooie
zonsondergang! Diner en overnachting in tentenkamp. Incl dromedarisrit.

Dag 3
+/-06u Zonsopkomst!
08u Ontbijt in de woestijn, vertrek in 4x4 circuit van Paris Dakar, over het opgedroogde
meer van Iriki. Onderweg kan je fossielen vinden (350 miljoen jaar oud!) want vroeger was
deze woestijn een zee…
13u Lunch in het dorpje Foum Zguid. De piste is afgelopen.
15u Stop mogelijk in Tazenakht (hier worden de mooiste Berberse tapijten gemaakt en kun
je van de bewoners zelf kopen!)
17u Aankomst in Ait Bin Haddou (oudste ksar van Marokko en decor van vele films!
Unesco werelderfgoed). Aangeraden naar de top te klimmen! (ongeveer een uur heen/terug)
daarna pas installeren in de riad.

Dag 4:
10u Vertrek. Vandaag volgen jullie de oude Karavaanroute naar Marrakech. Jullie komen
langs het paleisje van Telouet te bezichtigen en lunch ter plaatse. Verder naar Marrakech.
16u Terug in Marrakech.

•
•
•

Prijs:
2 personen: 400 euro pp
Extra persoon (max 6 mensen per 4x4): + 300 pp

Mogelijk: luxe upgrade in woestijn-kamp (prive badkamer+ echte bedden) + 100 euro
pp
Incl: overnachting in tentenkamp in de woestijn + dromedarisrit, vervoer in 4x4 Toyota
Landcruiser met lokale En-talige chauffeur, dromedarisrit, ontbijt op dag 2, 3 en 4, diner op
dag 1, 2 en 3, excursies genoemd in het programma, 2 overnachtingen in sfeervolle,
authentieke accommodaties.
Excl: lunch en drankjes. Entreegelden. Evt gids in Telouet en Ait Bin Haddou (100 dhs/gids)
Bijdrage van 2,5 euro per factuur voor calamiteitenfonds, fooi voor chauffeur (400 dhs/auto)

