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MAGISCH MAROKKO 

 
Marrakech, de Kasbaroute en de Sahara 

8-daagse privé reis met 4wd en chauffeur 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

Marokko is een land bij uitstek om een mooie rondreis te maken 
want  het biedt een grote variatie in het landschap waarin veel te 
zien is. Het noorden van Marokko grenst aan de Middellandse Zee 
en heeft  een Mediterraan karakter met veel Spaanse invloeden.  
De westkust is stiller en uitgestrekter, hier grenzen authentieke 
Portugese havenplaatsjes en ongerepte zandstranden aan de 
Atlantische Oceaan.  
 
De noordelijk gelegen Koningssteden zijn voormalige zetels van 
dynastieën en lenen zich goed voor een culturele rondreis: 
 Rabat, de politieke en bestuurlijke hoofdstad 
 Meknès,  omgeven  door uitgestrekte wijngaarden 
 Fès, een belangrijk cultureel en religieus centrum 
 
Marrakech, de koningin van het zuiden, ligt omringd door 
tienduizenden palmbomen aan de voet van het Atlas gebergte. 
Het is de toegangspoort naar het zuiden, waar bergen een 
natuurlijke grens vormen met de Sahara. Achter de hoge 
bergtoppen begint de pre-Sahara, met felgekleurde groene rivier 
oases  die fel contrasteren met het droge woestijnlandschap.   
In het diepe zuiden, aan de rand van de Sahara wacht een 
bijzondere ervaring. Een magisch overnachting onder een 
fonkelende sterrenhemel in een tentenkamp bij de hoogste 
zandduinen van Marokko.    



REISSCHEMA 

Dag 1   Amsterdam – Marrakech 
Na aankomst op de luchthaven voor de transfer naar Raid Azzar voor welkomstdiner en overnachting.  
 
Dag 2   verblijf in Marrakech  
Uw sfeervolle riad is gelegen in de medina, op een steenworp afstand van het grote plein Jmaa el Fnaa.  
De tweede dag staat er een privé gids klaar voor een wandeling  door de oude medina van Marrakech.  
Eenmaal wegwijs gemaakt kunt u zelf de stad verder ontdekken: Moorse paleizen, Fotografie Museum, 
de tuinen van Yves St. Laurent etc.  Overnachtingen in Riad Azzar B&B 
 
Dag 3 Marrakech - Aït Ben Haddou per 4WD  
Vertrek voor een avontuurlijke reis per landrover naar het spannende zuiden van Marokko.  De reis gaat 
in oostelijke richting naar het Atlas Gebergte en via de Tizi n Tichka pas (2260m)bereikt u het land van de 
duizend kasba's. Aït Benhaddou is  een adembenemend mooi dorp en door UNESCO uitgeroepen tot 
werelderfgoed.  Diner en overnachting in een mooie kasba aan de rand van het dorp: hotel Ksar Ighnda   
 
Dag 4 Ait ben Haddou – Ksar Tissergat per 4WD 
De reis naar Zagora gaat verder naar het zuiden langs Ouarzazate en Agdez. Via de Draa vallei, met zijn 
vele palmbomen en lemen dorpen, gedeeltelijk over de "pistes", onverharde wegen, naar het woestijn- 
stadje Zagora. Diner en overnachting in de luxe Azalai lodge. 
 
Dag 5 Zagora – Chicaga duinen per 4WD 
Door de woestijn op naar naar Chigaga, de grootste zandduinen zee van Marokko. Bij aankomst staan de 
kamelen te wachten voor een tochtje door de woestijn.  Diner en overnachting  een fraai tentenkamp. 
 
Dag 6 Chigaga – Agdz per 4WD 
Vanuit de woestijn gaat de reis per 4WD verder naar het plaatsje Agdiz  aan de voeten van Djebel Kissane 
ongeveer 65 km ten zuiden van Ouarzazate.  Diner en overnachting in Bab Oued Eco-Lodge.  
 
Dag 7 Agdiz – Marrakech per 4WD 
Terug via Hoge Atlas bergen naar Marrakech en na een mooie bergtocht aankomst in een mooie Country 
Club, met zwembaden, gelegen tussen de rozenkwekerijen aan de rand van de stad. 
 
Dag 8 Marrakech - Amsterdam 
Transfer naar het vliegveld van Marrakech voor de vlucht naar Amsterdam 
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http://www.magischmarokko.nl/html/marrakech_riad_azzar.html
http://www.magischmarokko.nl/html/ouarzazate_riad_ksar_ighnda.html
http://www.magischmarokko.nl/html/ouarzazate_riad_ksar_ighnda.html
http://www.magischmarokko.nl/html/ouarzazate_riad_ksar_ighnda.html
http://www.azalaidesertlodge.fr/
http://www.azalaidesertlodge.fr/
http://www.azalaidesertlodge.fr/
http://www.azalaidesertlodge.fr/
Azalai tentenkamp
http://www.babelouedmaroc.com/
http://www.babelouedmaroc.com/
http://www.babelouedmaroc.com/
http://www.babelouedmaroc.com/
http://www.babelouedmaroc.com/
http://www.babelouedmaroc.com/
http://beldicountryclub.com/
http://beldicountryclub.com/
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ARRANGEMENTSPRIJS: 
Vanaf € 1285 per persoon op basis van 2 volwassenen 

 

 INCLUSIEF: 

 • 2 x overnachtingen in Riad Azzar  incl. ontbijt in Marrakech 
• 1 x aankomst  diner 
• ½ dag privé gids in Marrakech 
• 3 x overnachting in genoemde hotels op basis van half pension tijdens rondreis  
• 1 x overnachting in luxe tentenkamp op basis van half pension incl. 1 uur kamelen tocht 
• 5 dagen transfers per 4WD, inclusief privé chauffeur , tijdens rondreis 
• 1 x overnachting in Beldi Country Club op basis van logies en ontbijt 
• 2 x transfers vliegveld – riad en v.v. 
 

EXCLUSIEF: 

 • Vluchten 
• Niet genoemde maaltijden  
• Fooien, drankjes en uitgaven van persoonlijke aard  
• Calamiteitenfonds € 2,50 
• Dossier Kosten € 50 per nota 
• Reis- en annuleringsverzekering  
• Single kamer supplement 
 
Prijzen en programma zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. 
 
 


