ZEN VOYAGES sarl
Hay Ell Wakala n°478
Dakhla- Marokko
www.zenvoyages.org

TEL: 00212 668 964561
zenvoyagesm@gmail.com

INDIVIDUEEL ARRANGEMENT: Wandelen in de
Amzmiz-regio.
Niet ver van Marrakech ligt de vallei van de Amizmiz
aan de noordkant van de hoge Atlas. Tijdens deze tocht
kan je het traditionele leven van de Berbers leren
kennen en hun fantastische gastvrijheid. De heuvels
zijn niet erg hoog, toegankelijk voor iedere sportieve
wandelaar. In de lente is alles frisgroen, in de herfst
kleurt alles oker. We ontdekken het massief van Erdouz,
dat van vulkanische oorsprong is en rijk aan vegetatie :
olijfbomen, gerst, eikenbossen, ceder en Aleppo-den (Pinus halepensis). Elke avond logeren we in
eenvoudige gîtes bij de lokale families. In elk huis kunnen we genieten van een weldadige, traditionele
hammam.
Dag 1

Aankomst in Marrakech- Luchthavenvervoer naar een comfortabel hotel in het centrum
van Marrakech in half pension (HP). Naar gelang de vluchturen kan je je eerste indrukken
opdoen in de stad. Na het avondmaal kan je nog genieten van het levendig Djemaa El Fnaa
plein, op 5 minuutjes wandelen van het hotel.
(OPM: Wie in de ochtend arriveert, kan ook onmiddellijk naar Ameghrass (1050m) vertrekken.)

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dorp Ait Zitoun (1050m) - Tizqui - Ait Tighirt (1550 m) –Ait Hamid (1450m)
Na het ontbijt vertrekken we naar Ameghrass, Ait Zitoun. Daar staan de muildieren klaar.
De bagage wordt op hun rug overgeladen. We kunnen vertrekken! In een diepe vallei
doorkruisen we de droge rivierbedding om het dorp van Tizgui en Lbour te bereiken. Een
klein ommetje brengt ons naar een klaterende waterval. Een kronkelend pad leidt ons door
een gemengd bos van Aleppo-dennen, steeneiken en jeneverbes. In het charmante dorp
van Aït Tirghit met terrasvormige tuinen krijgen we een mooi zicht op de vlakte van Haouz.
Misschien is er nog tijd op de pottenbakkers van het dorp te bezoeken.
(6 u wandelen; 500 m ↑ - 200 m ↓)
Ait Tighirt - Aguerda – Tizi-n-tagourant (2169m) - Tizi Tzi Mlil (1200m)
We wandelen langs een muildierpad in de richting van de Tizi n’Tagourant tussen de
bergen Tighardine en Azrou Wizem. Een welverdiende pauze op de top om te genieten van
het prachtige panorama op de massieven van de Toubkal en Jebel Erdouz. We komen in
een klein dorp van veefokkers om daarna de vallei van Ait Hssain te bereiken vol met
oleanders, akkertjes met tarwe en gerst en lemen dorpen op de berghelling. Wij blijven
stroomafwaarts wandelen tot aan het dorp van Tizi Mlil in de nabije vallei.
(6 u wandelen; 770 m ↑ - 950 m ↓)
Tizi Mlil - Semghort - Tizi Oussoule (1600m )
Vandaag trekken we langsde prachtige vallei van Nfiss met vele lemen dorpen.
(5 à 6 u wandelen ; 800 m ↑, 400 m ↓)
Semghort (1600 m) – Adouz (1500m)

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Vandaag staan er twee bergkammen op het menu : « Tizi Oussoule » met zijn
herdershutten stroomafwaarts en de « Imi Ntalt » die we zullen afdalen via een bospad tot
aan de bron van de kloof. We wandelen tot aan het dorp Imi Ntla.
5 u wandelen; 400m ↑ - 500 m ↓
Adouz – Azgour (1700m) – Ait Slimane (900m)
Vandaag een totaal andere vallei, ditmaal in de regio van Tnirte en het dorp Azgour, een
plek die rijk is aan kopererts, dan gaan we verder naar Tiklite; na de lunch trekken we
verder naar het dorp Ait Slimane.
(6u wandelen; 400 m ↑- 750 m ↓)
Ait Slimane-Marrakech.
Na het ontbijt vertrekken we naar Marrakech. In de namiddag heb je ruimschoots de tijd
om de stad te bezoeken. Op aanvraag reserveren we een stadsgids.
Terugvlucht naarBelgië

Prijs voor dit arrangement : € 370 pp.
In deze prijs is inbegrepen:
-

-

2x overnachting in Riad Omar in Marrakech.
5 x overnachting lokale gîtes, met traditionele hammam
Vol pension (incl. mineraalwater) vanaf uw aankomst tot aan het ontbijt van de laatste dag in
Marrakech 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; avondmaal met soep, warme maaltijd en dessert. Vegetarische alternatieven zijn
mogelijk.
Begeleiding door een gediplomeerde gids
Kookploeg, muildierdrijvers, muildieren
Luchthavenvervoer

Niet inbegrepen:
-

persoonlijke uitgaven, fooien
andere dranken dan water
middagmaal in Marrakech op de laatste dag
vlucht België - Marrakech
reisbijstandsverzekering (aanbevolen!)

Voor Marokko heb je een internationaal reispaspoort nodig.
Voor meer inlichtingen en inschrijvingen:
Email: zenvoyagesm@gmail.com of annekevandenbergh@hotmail.com
TEL : 057/48 64 57 (na de kantooruren)
Alle deelnemers krijgen een uitgebreide materiaallijst en reisinformatie.

