
 Belevingsreis in de gelukkige vallei 

We trekken naar de mooie en gezellige gîte van de 

familie Oulaidi, waar gastvrijheid hoog in het 

vaandel staat. Iedere dag genieten we van de 

schitterende natuur in de Ait Bougmezvallei en de 

bergen in de omgeving. De vallei staat bekend 

onder de naam ‘Vallei van de gelukkige mensen’ 

en niet onterecht: het is een idyllische plek met 

kabbelende stroompjes, akkers, lemen huizen en 

omringd door prachtige toppen van de Hoge 

Atlas. Vandaaruit maken we dagtochten. We worden verwend met de plaatselijke culinaire 

specialiteiten en iedere avond staat er een andere activiteit op het programma die ons 

toelaat kennis te maken met de rijke berbercultuur: kookles (tajine, 

couscou,pannenkoeken…),  hennaschilderingen, theeceremonie, mechoui (schaap in de 

traditionele oven), weefkunst, muziek… Deze formule is ook uitermate geschikt voor gezinnen 

met kinderen (reeds vanaf 5 jaar!) of mensen die ’s avonds, na een lange wandeling, graag 

genieten van wat meer comfort.  

Dag 1: Aankomst in Marrakesh, avondmaal & overnachting in een 

gezellige riad, op 5 minuten van het Djema el Fna plein.  

Dag 2: Vertrek naar Ait Bougmez, in de Centrale Hoge Atlas. (een 5-

tal uur) . Kleine namiddagwandeling.  

Dag  3-6: Dagtochten in de schitterende omgeving (van 5 tot 7 uur), 

wie liever een dag ter plaatse blijft om te lezen, te schilderen, in de 

vallei te wandelen, … geen probleem! Oude graanschuren, 

dinosaurussporen, kennismaking met de landbouwactiviteiten, 

begraafplaatsen, appelpluk, theedrinken bij de plaatselijke 

bevolking… De moeilijkheidsgraad van de tochten wordt aangepast naar uw wensen. 

Dag 7: Terugkeer naar Marrakesh, mogelijkheid tot verkenning van deze prachtige stad. 

Dag 8: Naargelang de vluchturen: verkenning van Marrakech/terugvlucht. 

Prijs van dit arrangement:  € 400   (Wie twee opeenvolgende arrangementen boekt krijgt 

korting!) 

In deze prijs is inbegrepen:  

- Vol pension vanaf uw aankomst (behalve lunch in Marrakesh dag 8) dwz: riant ontbijt 

in de gîte, lunch wordt klaargemaakt tijdens de tocht door een kok: koude groenten, 



vis/vlees/kaas, rijst/pasta, brood, thee in overvloed; vieruurtje met thee; overvloedig 

avondmaal. 

- Mineraalwater voor de hele week 

- Begeleiding door een  gediplomeerde berggids 

- alle vervoer vanaf en naar luchthaven/Ait Bougmez 

Niet inbegrepen: 

- persoonlijke uitgaven 

- lunch laatste dag in Marrakech 

- vlucht België - Marrakech  

- reisbijstandsverzekering (aanbevolen!) 

Voor Marokko heb je een internationaal reispaspoort nodig.  

 
 


