
Spaan Krea�ef organiseert i.s.m. Marian Keijsers van Dar Holland een

  Sahara reis naar Marokko
           van zondag 18 t/m zondag 25 maart 2018
     

Route: Marrakech - door het hoge Atlasgebergte - Ait Ben Haddou- 
Skoura - Dades vallei - Todra kloof - woes�jn bij Merzouga - Marrakech 

Kosten: € 695,- (exclusief vliegreis)              Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

                            

- Toeslag voor een éénpersoonskamer € 95,- voor 6 nachten. 
- Vliegreis met Ryanair vanaf Weeze naar Marrakech moet zelf worden geboekt.
- Geldig paspoort dat na verlaten van Marokko nog 3 maanden geldig is.
- Inclusief info- en kennismakingsavond met de medereizigers.
- Info en opgave deelname bij info@spaankrea�ef.nl of 06-23989771
- Slui�ng inschrijfdatum is 1 oktober 2017

Inbegrepen: 6 x hotelovernach�ng op basis van een tweepersoonskamer, 1x overnach�ng in de bivak in de 
woes�jn, transfers van en naar het vliegveld in Marrakech, vervoer door Marokko in bus met chauffeur, 
Nederlandstalige reisbegeleiding van Marian Keijsers, 7x ontbijt, 7 x koffie/thee �jdens tussenstops, 
7x lunch, 7 x diner en frisdrank, entreegelden en fooi.
Niet inbegrepen: vliegreis, op�onele excursies, reis- en annuleringsverzekering, alcoholische drankjes.





Programma Sahara reis Marokko 2018 
 
Dag 1: Vertrek ‘s middags vanaf vliegveld Weeze naar Marrakech. 
Marian Keijsers, onze gastvrouw staat de reizigers op het vliegveld Ménara op te wachten en begeleidt ons 
naar de Riad van Mounir. Na aankomst in de Riad, zal zij een kort welkomstwoordje houden en het 
programma doorspreken. Die avond gaan we gezamenlijk op het beroemde El Fna plein eten. Na afloop is 
het genieten van Marokkaanse acrobaten, verhalenvertellers, muzikanten, vrouwen die je handen met 
henna willen beschilderen en nog veel meer exotische mensen, die hun kunsten vertonen. In Marrakech 
slapen we de eerste nacht en de laatste nacht in Riad Maissoun. 
 
Dag 2: Na het ontbijt vetrekken we in een minibus richting de Sahara. De route gaat dwars door het 
prachtige Atlasgebergte. De vele kashba’s die we onderweg zullen zien hebben de kleur van de grondsoort 
van het Atlasgebergte. Soms moet je goed kijken want deze dorpjes vallen helemaal niet op in het 
landschap. Onderweg is het genieten van adembenemende vergezichten en passeren we de hoogste  
Tizi n Tichka pas (2260 m). Na een koffiestop rijden we door naar Aït Ben Haddou. Daar ligt de gelijknamige 
prachtig bewaard gebleven grote kashba, een middeleeuwse, verstevigde stad in de Marokkaanse regio 
Souss-Massa-Draâ en deze ligt langs een rivier. De huizen in deze stad zijn van leem en stro. Deze kashba is 
versterkt door muren met hoektorens met daartussen smalle stegen, en hiermee een typisch voorbeeld 
van Zuid-Marokkaanse architectuur. De stad werd in 1987 door UNESCO tot werelderfgoed verklaard. Met 
een beetje fantasie waan je je zelf hier tussen Ali Baba en de veertig rovers. Onderweg gebruiken we 
ergens de lunch. We overnachten in Skoura, in Kashba Dar Dmana. Deze Riad stamt uit de 17e/18e eeuw en 
ligt verborgen, in de palmerie. Het avondeten wordt bereid door de eigenaar van deze bijzondere Riad. In 
Skoura begint de vruchtbare vallei van de Dadès, omgeven met magnifieke uitgestrekte palmentuinen en 
geïrrigeerde akkers. De soms besneeuwde toppen van de Atlas op de achtergrond zorgen voor een 
onvergetelijk plaatje. Als een kashba niet wordt onderhouden treedt het verval in. Twintig jaar is genoeg 
om het bouwwerk met zijn lemen muren, te ruïneren. Onderweg komen we veel van deze schitterende 
ruïnes tegen. 
 
Dag 3: Voordat we weer vertrekken maken we onder leiding van een gids, een wandeling door het palm 
bos in Skoura, waarin je anders gemakkelijk kunt verdwalen. Hierna vervolgen we onze weg naar 
Merzouga. De weg voert door de Dadès vallei. Deze vallei slingert als een groen lint door de ruige en 
woestijnachtige uitlopers van de Hoge Atlas. Het wordt ook wel de Vallei van de duizend Kashba’ s 
genoemd. Je raakt betoverd door het contrastrijke landschap, de spectaculaire rotsformaties, de levendige 
Berberdorpjes en de eeuwenoude kashba’s. De Dadès rivier heeft mooie diepe kloven uitgehold. De Todra 
kloof is hier een prachtig voorbeeld van en we zullen deze dan ook gaan bezoeken. Via Tinerhir, bekend 
van de palmbossen, rijden we naar Erfoud en dan komen we op het einde van de middag/vroeg in de 
avond aan in Merzouga. Merzouga ligt midden in de Sahara, aan de rand van de prachtige Erg Chebbi 
zandduinen van soms wel 150 meter hoog. We slapen in totaal 3 nachten in  
Auberge Les Pyramides, waar je vanaf het terras een prachtig uitzicht hebt op één van de grote 
zandduinen. Omdat deze Auberge buiten de stad Merzouga ligt, zullen we hier ook dineren.  
 
Dag 4: Na het ontbijt gaan we eerst naar Rissani om daar de authentieke soukh te bezoeken. Dit zullen we 
doen onder begeleiding van een gids, die ons ook een werkplaats zal laten zien waar op heel bijzondere 
wijze keramische vloertegels worden gemaakt. We zullen na de koffiestop doorrijden naar Erfoud en daar 
een school bezoeken waar o.a. een groep gehandicapte kinderen onderwijs krijgen. Vervolgens brengen 
we een bezoek aan de coöperatie waar gescheiden vrouwen of weduwen allerlei handenarbeid verrichten 
en daarmee in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Na dit alles bekeken te hebben, rijden we 
weer terug naar Merzouga. Daarna is er voor de liefhebbers de mogelijkheid om de grote zandduin, die 
vanaf het hotel te zien is, te beklimmen. Het is een pittige klim van ruim één uur, maar dit wordt beloond 
met een fenomenaal uitzicht en een prachtige zonsondergang. Beslist een hoogtepunt van deze reis! 
 



Dag 5: Deze dag begint met een spectaculaire tocht met een 4 x4 terreinwagen door de woestijn. 
Onderweg brengen we een bezoek aan een moestuincomplex en krijgen uitleg over irrigatiesystemen in de 
woestijn. We rijden door het zogenaamde zwarte dorpje. Dat wordt zo genoemd omdat de mensen die 
daar wonen een hele donkere huid hebben. We drinken thee bij een man in een verlaten lemen dorpje. 
Daar mogen we ook rond kijken en foto’s maken van de lemen huizen of wat daar nog van over is.  
Lunchen doen we in het restaurant van Hassan. Hij is in het zwarte dorpje geboren. Het meest populaire 
gerecht is hier de pizza Berber, heel iets anders dan de Italiaanse pizza. Na al deze indrukken en 
belevenissen keren we terug naar het hotel om even te rusten. 
Maar niet voor lange tijd, want er moet een kleine tas worden ingepakt voor het verblijf van één nacht in 
de bivak in de woestijn. Tegen het eind van de middag bestijgen we een kameel, die ons in 1 ½ uur naar dit 
Nomaden tentenkamp brengt. Tijdens deze rit zullen we zeker intens genieten van de prachtige natuur en 
zonsondergang in de woestijn. Ali, die ook de eigenaar van deze bivak is, zal speciaal voor ons muzikanten 
regelen, die zorgen voor een gezellige avond. Als het niet te koud is, kunnen we dineren bij het kampvuur. 
In de bivak is elektra aanwezig met een toilet en een paar fonteintjes om ons te wassen en tanden te 
poetsen. We slapen in traditionele Nomaden tenten.  
       

Dag 6: In de bivak worden we vroeg uit ons bed getrommeld (letterlijk) om de zonsopgang te gaan 
bekijken. Daarna gaan we weer op de kameel terug naar het hotel In Merzouga om daar te ontbijten. Hier 
is gelegenheid om te douchen en te lunchen.       
Als iedereen weer opgefrist is, rijden we naar het stadje Merzouga om daar de Kashba Berber te bezoeken. 
Hier verkopen ze alles wat overal wordt verkocht, maar ook prachtige oude Berber spullen. De verkopers 
willen ons graag uitleg geven over Kelims en tapijten. Dit is natuurlijk zonder koopverplichting. Als er tijd 
over is, bezoeken we in Merzouga ook nog een werkplaats waar prachtige uitgesneden meubels worden 
gemaakt. De mensen spreken alleen Berber maar Ali, de eigenaar van Auberge Les Pyramides, zal dan ook 
als onze tolk fungeren. ‘s Middags zal Lahcen een lezing geven over de zandduinen van Erg Chebbi en de 
invloed van de mens hierop. Dit is wel onder voorbehoud want soms kan hij niet vrij krijgen van zijn werk.  
 

Dag 7: Deze dag rijden we terug naar Marrakech en slapen weer bij Mounir in Riad Maissoun. Het is een 

lange zit, maar onderweg is er genoeg te zien en te beleven. ’s Avonds eten we nog een keertje op het El 

Fna plein. 

Dag 8: Er is geen gezamenlijk programma. In de ochtend kun je op eigen gelegenheid genieten van 

Marrakech, de laatste inkopen doen of nog een toeristische bezienswaardigheid bezoeken. ’s Middags 

vetrekken we naar het vliegveld.  

Het programma van deze reis kan ter plekke in overleg met de deelnemers worden aangepast. 

    

 Marian Keijsers                    De duinen van Erg Chebbi                      Kashbah Aït Ben Haddou 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

