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Oudjaar in de Sahara: kampeertrekking van 29 december 2016 tot 5 januari 2017
In deze trekking steken we in vier dagen de Erg
Chegaga over, één van de mooiste duinenvlakte in
de Marokkaanse Sahara. Er is veel afwisseling in het
landschap: erg (zandduinformaties) en reg
(steenvlaktes), afgewisseld met rotsplateau’s, oases
en woestijndorpen. De kleuren zijn fenomenaal:
oker, geel en soms roze duinenpartijen gaan over in
grote en groene depressies (dayas), kortom we leren
de woestijn kennen in al haar facetten. De hoogste
duin is bijna 200 m hoog! De zonsondergangen zijn
onvergetelijk. Het woestijnleven nodigt uit tot rust
en ontspanning: wandelen op het ritme van de dromedarissen, slapen in tenten onder een prachtige
sterrenhemel, de onmetelijke vlaktes die baden in stilte…
D 1: Brussel/Parijs/Amsterdam… - Marrakech
Aankomst , avondmaal & overnachting in een riad; avondlijke verkenning van de levendige stad.
D 2: Marrakech  Zawyat Sidi Abdenbi  Erg Chegaga (400 km)
We doorkruisen het Hoge Atlasgebergte langs de Tizi’n Tichka pas (2260 m). Een adembenemende route!
Lunch in Taznaght, centrum van de tapijtindustrie en de saffraan. We rijden door de Anti-Atlas tot in Foumzgit,
het laatste bewoonde stadje. De laatste uren van de dag is het alsof we in een westernfilm zitten: droge
hoogplateau’s domineren het zicht. We steken het droge meer van Iriki over in 4x4. Niet ver van Zawyat Sidi
Abdenbi slaan we ons eerste kamp op in Abidlia kbira (Erg Chegaga).
D 3 - 5 : Zawyat Sidi Abdenbi -Erg Chegaga- grote duin van Smar – grote duin van Zahar- duinen van Sidi Naji
Vandaag start onze vierdaagse woestijntocht door de magnifieke duinen. De tocht blijft steeds tussen de 700
en 900 meter boven zeeniveau. Behalve de hoge duinen zelf, zijn de hoogteverschillen gering. Dagelijks
wandelen we ongeveer 6 uur. We slaan telkens onze tenten op tussen de imponerende zandduinen. De gids en
zijn ploeg zullen ons veel bijbrengen over de fauna, flora en het nomadenleven in de woestijn. We zorgen voor
een onvergetelijke laatste dag van het jaar: kampvuur, een heerlijk maal, zandbrood (?), glaasje bubbels … We
steken tweemaal de rivier Draa over.
D 6 : Van Erg Sidi Nagi tot Ouled Driss
Sidi Naji is een afgelegen pelgrimsplaatsje met een maraboet. De laatste dag van onze trekking wordt wat
sportief: nu we de duinen in onze benen hebben, zetten we er de pas in! We bezoeken het dorp Bounou: een
groot deel is bijna verdwenen in het zand! Vlak erbij ligt de palmtuin van Ouled Driss. We eindigen onze
trekking in een goed uitgeruste camping ‘Rose de Sable’: een warme douche, een houten bed en een lekker
maal kikkeren ons helemaal op!

D 7 /Terug naar Marrakesh
Vertrek naar Agdz, de vallei van de Draa en de schitterende palmtuinen. Mogelijkheid om Tamegroute te
bezoeken, waar zich de oudste koransschool van Marokko bevindt. De school en de bibliotheek zijn geopend
voor bezoekers. Het pottenbakkerscollectief is ook een bezoekje waard. In de vooravond komen we terug aan
in Marrakech. Avondmaal en overnachting in de riad.
D 8/ Marrakech – Brussel
Vrij bezoek aan de stad; mogelijkheid om een stadsgids te boeken. Terugvlucht.
Het programma kan wijzigen onder invloed van de weersomstandigheden.
STAPTEMPO
ong 5 à 6 u per dag, enkel met dagrugzak. Geen technische moeilijkheden. De wandeling op de zandduinen is
best wel inspannend.
Prijs voor dit arrangement: 480 euro, vlucht niet inbegrepen.
(prijs op basis van 4 pers)

Inbegrepen:
-

transfers per taxi tussen de luchthaven van Marrakech en hotel
transfer per taxi van Marrakech naar Erg Chegaga en terug
twee nachten verblijf in HP in een riad in Marrakech
vier nachten in tweepersoonstent
één nacht in een camping
alle maaltijden tijdens de trektochten + mineraalwater
vervoer van de bagage per dromedaris tijdens de trektochten
gebruik individueel en collectief keukenmateriaal, een tweepersoons slaaptent, een keukentent en
een eettent, een matrasje
- begeleiding van een gediplomeerd gids, een kok en dromedarisdrijvers tijdens de trektocht
(Single kamer/tent: supplement 30 € /kamer ; 20 € tent voor de hele week)
Niet inbegrepen:
-

lunch in Marrakech op de laatste dag
persoonlijke uitgaven
fooien (reken ong 30 euro per persoon)
vluchten
Voor deze reis heb je een internationaal paspoort en een reisbijstandsverzekering nodig.
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ALLE DEELNEMERS KRIJGEN NA INSCHRIJVING EEN UITGEBREIDE MATERIAALLIJST + INFO
OPM: Je kan dit circuit nog uitbreiden met 4 dagen Djebel Sahro, een bergketen in de Anti-Atlas. Het is een
ruig massief, met woestijnachtige hoogvlaktes, steile kloven en pieken. Er is ook veel variatie in de vegetatie:
dadelpalmen en amandelbomen, groene vlaktes… Ideaal voor de sportievere stapper!
Meerkost: € 200

