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Kampeertrektocht  
 
De grillige bergen rond Tafraoute  

 

Het landschap rond Tafraoute kenmerkt zich door amandel – en arganbomen en roze 
granieten rotsen. De flora is heel gevarieerd. Indrukwekkende kloven, de beklimming van 
Djebel Lekst en kennismaking met typische dorpjes  vormen de troeven van deze reis. Deze 
formule is ideaal voor gezinnen met sportieve tieners en voor alle geoefende stappers! 
 

 
Niveau :  gemiddeld 6 à 7 u stappen per dag op grillig terrein en/of  goed begaanbare  ezelspaden – 
700 à 1000 m hoogteverschil per dag.  
 

D1 Vlucht naar Agadir of Marrakech.  
Overnachting in een comfortabel hotel. Verkenning van de stad. 

D2 Vertrek met de wagen naar Aït Moussa (ong. 120 km) . De weg klimt langzaam boven de stad 
van Aït Melloul tot aan een plateau dat volledig begroeid is met arganbomen. We rijden 
voorbij veel kleine dorpen. In Aït Lhaj start onze tocht, te midden van veldjes en arganbomen.  
Bij het dorp Agadir Ikhssaine krijgen we een prachtig zicht om de palmentuin van Aït Moussa.  
Kronkelende afdaling tot aan de bivakplaats, picknick in de schaduw van arganbomen. In de 
namiddag wandelen we in de sprookjesachtige palmtuin van Aït Moussa.  

D3 Aït Moussa - Targa n’Touchka 
Ochtendwandeling door de bewerkte akkertjes, kennismaking met de lokale bevolking. We 
verlaten de palmtuin langs een klimmend pad dat de vallei van Angrf domineert. Na een uur 
klimmen krijgen we een zicht op de wilde kloven en bananenplantages. We klimmen verder 
naar de top van de Timzguida (520m). Een tweede klim brengt ons naar het dorp van 
Aghrighe, waar we de typische bebouwing van de Anti-Atlas opmerken. Afdaling naar de 
kloven om te picknicken in de schaduw van de palmbomen. In de namiddag wandelen we 
door/langs de kloven die leiden naar de palmtuin/oase van Targa n’Touchka. Bivakplaats met 
fantastisch zicht op de regio. (470 m) 

D4 Targa n’Touchka - Imzi 
De dag begint met de ontdekking van de palmtuin van Targa n’Touchka en zijn drie heilige 
bronnen : Ain Imi n’Tondront, Ain El-hna en Ain n’Targa. Picknick een beetje verder in een 
kleine kloof. In de namiddag stijgen we 730 m om dan af te dalen naar de vallei van Imzi, vol 
heerlijk geurende amandelbomen. Misschien gaan we wel op thee visite bij een plaatselijke 
familie.   

D5 Imzi - Aït Iften 
Tocht door de grillige kloven van Tagdichte, om vervolgens te klimmen naar de top van de 
Tikki (1300m). Afdaling naar Inzguerne, een dorp dat aan de wand lijkt te kleven. 
Indrukwekkend zicht. Steile klim langs uitgehouwen trappen die stammen uit de tijd van de 
stammenoorlogen. Lunch aan de oevers van een riviertje.  
We klimmen temidden van olijfbomen en arganbomen om boven op de top van Tizi n’Tigout 
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(1500m) te komen.  
We kamperen in Aït Iften, aan de voet van de Djebel Lekst. 

D6 Aït Iften - djebel Lekst (2259 m) – Anamer 
Een stevige klim brengt ons naar de bergkam van de Lekst. Het is een grillig en niet zo duidelijk 
pad tussen groene eiken en bergweiden. Met een beetje geluk spotten we  gazellen cuvieri. 
Verbluffend zicht op het hele massief, Hoge Atlas, Siroua, het Diepe Zuiden en Tafraoute. 
Lange afdaling naar Anegui en Anamer om onze laatste bivakplaatst te bereiken tussen de 
dadelpalmen. 

D7 Anamer - Tafraoute – Marrakech of Agadir 
We wandelen terug naar Tafraoute en nemen de tijd om het stadje te verkennen. Het is een 
aangenaam marktplaatsje, omgeven door de bergen. Je kan er eventueel wat ‘artisanat’ 
kopen.  Reis terug over de vlakte van Souss naar Agadir. Vandaar eventueel naar Marrakech 

D8 Bezoek aan Agadir of Marrakech. Terugvlucht 

 

Prijs voor dit arrangement : € 450 euro  pp. voor de week in volpension.  
 
 
 

In deze prijs is inbegrepen:  

- Vol pension vanaf uw aankomst (behalve lunch op dag 8) dwz: gevarieerd ontbijt, 

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 met soep en warme maaltijd en dessert. 

- Hotelovernachtingen en bivak 

- Begeleiding door een  gediplomeerde berggids 

- Prestaties van de kok en de muildierdrijvers/chauffeur. 

- Bagagevervoer. 

- Alle transfers 

 

- Niet inbegrepen: 

- persoonlijke uitgaven 

- lunch op de laatste dag  

- vlucht België - Marrakech  

- reisbijstandsverzekering (aanbevolen!) 

Voor Marokko heb je een internationaal reispaspoort nodig.  

We raden ook aan dat u een reisbijstandsverzekering neemt. 

 

We wensen u alvast een fijne reis toe en kijken uit naar uw komst. 

 

Het team van Zen Voyages 


