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Kampeertrektocht langs de mooiste stranden en vissersdorpen van de Atlantische kust

Deze wandelvakantie neemt u mee langs de mooiste plekjes van de
Marokkaanse kust. We zetten elke nacht onze tent op op een ander
strand, we maken kennis met authentieke vissersdorpen en Essaouira
en genieten ten volle van een intens zon-zee-strandgevoel ! Iedere
dag is er mogelijkheid om te zwemmen. Dromedarissen of een pickup vervoeren onze bagage.

Dag 1
Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Aankomst in Marrakech, overnachting in een gezellige riad in het centrum van de
stad.
Transfer in minibus. We rijden langs Chichaoua naar de haven en de kaap van
Imssouane (beroemde surfplek). Onderweg zien we arganbomen die de noten
leveren van de befaamde arganolie. . De geiten klimmen in de bomen en knabbelen
op de blaadjes. In Imssouane staan onze kamelen/ pick-up en de begeleidende
ploeg op ons te wachten. We wandelen nog 2 u. naar Amderdizin, waar de
zonsondergang ons zal verbluffen…
Onze eerste volledige wandeldag: : we dalen soms af naar ontoegankelijke standen
om daarna weer op de klippen te klimmen voor schitterende zichten op de ruige
zee. Kamp bij Tafdena, een vissersdorp. Hier kan het stevig waaien! (5u)
Woest gedeelte van de tocht. We wandelen langs Tafedna, een oud Portugees
vissersdorp, klim naar een plateau vol arganbomen . De kustlijn is erg grillig.
Picknick op een schitterend strand na een afdaling. Tijd voor een plons! Wandeling
langs het strand en de duinen. Kamp in Sidi Ahmed Assayh, mooiste strand van de
streek. (5u)
We wandelen langs indrukwekkende kalkrotsen. ’s Middags komen we aan in de
duinen van Assif n’ Boud, een kleine rivier die uitmondt in de zee. Uitzonderlijk
mooi landschap. Kamp dicht bij het strand, bij de watervallen van Sidi m’ Barek.
Rest van de dag vrij. (4h)
Een lange wandeling langs de kustlijn. Het licht is magisch. Prachtig landschap,
uitgestrekte stranden tot in het hippie plekje Sidi Kaouki (Surfers!) Transfers per
lijnbus naar Essaouira, de parel van de Atlantische Oceaan. Overnachting in Riad
Inna. (4h)
Verkenning van de oude Mogador, de blauw-witte stad. (Unesco patrimonium). De
oude medina is autovrij, je kan je hart ophalen in de leuke boetieks, er zijn veel
kunstenaarsgallerijtjes en lekkere visrestaurants.
In de voormiddag terugkeer naar Marrakech. Stadsbezoek mogelijk.
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Dag 8

Bezoek aan de stad / Terugvlucht.
Technische fiche: dit circuit is geschikt voor elke wandelaar, er zijn geen technische
moeilijkheden. De zee kan wel onstuimig zijn en voorzichtigheid is geboden. Een
goede zonnebescherming is noodzakelijk.

Prijs voor dit arrangement : 430 euro pp/week. Kinderkortingen mogelijk.
Inbegrepen :








2x overnachting in Marrakech in Riad Omar in half pension
1x overnachting met ontbijt in Riad Inna te Essaouira
Alle transfers
kampeermateriaal (uitz. slaapzak)
vervoer van bagage
ALLE maaltijden, zelfs de tussendoortjes + mineraalwater voor de week
De gids en de ondersteunende equipe.

Niet inbegrepen:
 vlucht naar Marrakech
 middagmaal op de laatste dag in Marrakech
 reisbijstandsverzekering
! Voor Marokko is een internationaal reispaspoort vereist.
Inlichtingen en inschrijvingen: zenvoyagesm@gmail.com
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