
MAGISCH MAROKKO

Tuinen van Marokko
Agadir, Taroudant, de Hoge Atlas en Marrakech

8-daagse rondreis per huurauto

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. 

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. 

Geheime tuinen van Marokko
Marokko is één van de meeste gevarieerde landen ter wereld 
waarbij de natuur enorm varieert van knal rode bergen tot 
eindeloze groene valleien, landerijen en tuinen. Marokkanen 
houden van tuinieren maar soms moet je even zoeken, want de 
tuinen bevinden zich vaak verscholen achter muren en deuren. 
Eenmaal binnen dan stap je in een andere mystieke wereld vol 
uitbundig groen en bloemen in alle kleuren. 
De accent van deze reis ligt op tuinen in verschillende gebieden 
van Marokko. 



REISSCHEMA:

Dag 1: Amsterdam - Agadir
Agadir, de grootste badplaats van Marokko die ondanks haar moderne karakter toch een aantal sterke 
troeven in handen: het grootste aantal zonuren van Marokko en een prachtige lange zandstrand van 9 
km lengte. Na aankomst per huurauto naar Hotel Villa Blanche voor diner & overnachting.(HB) 

Dag 2: Agadir 
Vandaag een bezoek aan de Botanische tuinen van het Crocodile Park. Door een doolhof van paden en 
voetpaden, kan men reptielen observeren in hun dagelijks leven: luieren in de zon, baden en de kracht 
van hun kaken die ze tijdens hun maaltijd demonstreren. Het circuit, met een lengte van meer dan 600 
meter, wordt gemarkeerd door informatieborden om niet alleen over krokodillen te leren, maar ook over 
de verschillende plantensoorten die in de gekruiste tuinen wonen. Met meer dan 300 soorten exotische 
planten van over de hele wereld wandelt u door de buitengewone flora die hier aanwezig is.
Diner & overnachting in Hotel Villa Blanche (HB) 

Dag 3: Agadir – Taroudant per huur auto (ca 1 ½ uur rijden) 
Taroudant ligt midden in een vruchtbare vallei met uitgestrekte fruitboomgaarden , is omgeven door de 
bergen van de Hoge Atlas in het noorden en het oosten, en de Anti-Atlas in het zuiden. Deze stad is niet 
alleen gespecialiseerd in berberkunstnijverheid en zilverwerk, maar is ook bekend om zijn leerlooierij. De 
medina en de souks zijn bijzonder levendig. Na aankomst in Dar Al Hossoun volgt een garden tour onder 
leiding van een gids en inclusief lunch. 
Diner & overnachting in Dar Al Hossoun (HB) 

Dag 4: Taroudant
Je zult verrast zijn door de uitbundigheid en de onverwachte combinatie van bijna 900 verschillende 
soorten woestijnflora in Dar al Hossoun. De twee landschapsarchitecten Ossart en Maurières ontdekten 
en verzamelden enkele van de meest interessante en zeldzame planten ter wereld tijdens hun 
uitgebreide reizen in vele woestijnen en droge gebieden over de hele wereld. Dar al Hossoun heeft een 
uitgebreide selectie van agaves, kalancho's, aloë's, cactussen, opuntia's en euphorbia's, een zeer unieke 
verzameling. De aangelegde tuinen van Dar Al Hossoun hebben als doel het behoud van bedreigde en 
uitgestorven planten. 
Vandaag staat een tour van privé tuinen in 4 tot 5 verschillende huizen in de medina van Taroudant op 
het programma. Deze tour wordt gemaakt per paard en wagen en onder leiding van een privé gids. 
Diner & overnachting in Dar Al Hossoun (HB) 



Dag 5: Taroudant – Asni per huurauto (ca 5uur rijden) 
Vanochtend per huurauto reist u via de Tizi n’ Test pas en over één van de meest spectaculaire wegen 
van Marokko naar Asni, een klein dorp en een marktplaats gesitueerd in de uitlopers van het 
Atlasgebergte en een gebied bewoond door de vriendelijke Berbers. Deze reisdag eindigt in Kasbah 
Tamadot, een prachtige kasbah hotel omgeven door binnenplaatsen en tuinen. 
Diner & overnachting in Kasbah Tamadot (HB)

Dag 6: Verblijf in Asni
Naast het genieten van de prachtige tuinen van Kasbah Tamadot heeft ook verschillende mogelijkheden 
om de omgeving te ontdekken. Bijvoorbeeld voorbij de eucalyptus en olijfboomgaarden, maakt u een 
rustige beklimming naar een nabijgelegen dorp met zijn traditionele Berberse huizen. Een geweldige 
manier om de lokale cultuur te ervaren. Diner & overnachting in Kasbah Tamadot (HB)

Dag 7: Asni – Marrakech per huurauto (ca/ 1 ½ uur rijden) 
Vnadaag naar het Beldi Country Club dat verscholen ligt in een prachtige tuin in een oase van rust op 6 
km van de stadsmuren van Marrakech. Het fraai aangelegde tuinencomplex omvat 8 hectare 
eeuwenoude olijfbomen, palmbomen, uitgestrekte rozentuinen, wuivende rietvelden, cactussen, 
fruitbomen en vijvers. Dit is de plek om heerlijk uit te rusten met het bruisende Marrakech op slechts 10 
minuten rijafstand. 
Overnachting in Beldi Country Club inclusief ontbijt (B&B)

Dag 8: Marrakech – Amsterdam
Per huurauto naar het vliegveld van Marrakech waar u de auto inlevert. 

Prijs vanaf € 1825 per persoon op basis van 2 personen en inclusief:  
• 7 x overnachtingen in genoemde riads en kasba hotels of gelijkwaardig op basis van logies & ontbijt
• Maaltijden : 6 x diner & 2 x lunch

• 2 x Garden tour “Hossoun Mud Houses, Dry Gardens & Gardens of the Medina” onder leiding 
van privé met gids

• 8 dagen huurauto (Intermediate VW Passat 4 drs/ AC of iets gelijks) 

Exclusief:
• vluchten
• Exclusief entreegelden tijdens excursies. 
• Niet genoemde maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard. 
• € 50 reserveringskosten per boeking. 
• One-way huurauto toeslag van ca € 85 ter plaatse te betalen 

Prijzen en programma zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. 


