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Wandelvakantie in de Rozenvallei  (29/04/2017 – 6/05/2017) 

Vanaf midden april ondergaat de Rozenvallei in Marokko een 
ware transformatie. De rozenstruiken (Rosa Damascena) aan de 
oevers van de Dadèsrivier beginnen uitbundig te bloeien en 
verspreiden heerlijke aroma’s. De eerste week van mei staan de 
rozen op hun mooist en dat wordt gevierd met het rozenfeest in 
het stadje Kalaât M´Gouna waar duizenden mensen op af komen. 
De sterk geurende rozen worden gebruikt in de cosmetische 

industrie . Met deze wandelvakantie combineren we de Rozenvallei en de bergdorpen er 
rond. Gemiddeld wandelen we een 5 à 6 uren per dag met max. 800 m. hoogteverschillen. 

29/04 Vlucht naar Marrakech 
We brengen je van de luchthaven naar Riad Omar. Je verblijft er in HP. Naargelang je 
vluchturen kan je  de levendige stad gaan verkennen.  

30/04 Marrakech – Ouarzazate – Taberkhacht – Boutagrar 
We vertrekken  vroeg voor een lange, maar indrukwekkende rit per minibus. Vertrek 
richting Ouarzazate langs de beroemde bergpas Tizi Tichka, 2260 m hoog. We krijgen een 
mooi beeld van de Hoge Atlas, de lemen dorpen en de landbouwactiviteiten in die ruwe 
streek. Lunch in Ouarzazate. Na Ouarzazate verandert het landschap: palmbomen, oasis, 
kasba’s….We bezoeken de kasba van Skoura.  We overnachten in een comfortabel hotel in 
Boutagrar. 

1/05 Boutagrar-Agouti –Alemdoun 
Onze trektocht begint ! Aangename wandeling tussen de groene akkertjes en de dorpen 
van de Rozenvallei. Klim van 350m naar Agouti Fougani. We steken de kloof van Agouti 
door, een belangrijke passage voor de nomaden. In de namiddag organiseren we 
ontmoetingsactiviteiten in Ighil Mougoun. Overnachting bij een lokale familie of/ bivak 
(5.30 u – S: 500m D:350m) 

2/05 Alamdoun -  Ameskar  
We trekken verder ! We ontdekken andere mooie berberdorpen, met veldjes in 
terrasbouw. We klimmen 700 m tot het plateau van Aït Hmed en een klein uitgedroogd 
bergmeer.  Panoramisch zicht op de hele vallei. We kamperen tussen Amgega en Ameskar. 
We kamperen naast een bergriviertje.  
(5u. – S:700m – D: 550m)  

3/05 Ameskar – Aguerzega 
Vandaag verandert het landschap, het wordt erg bergachtig en dor. Het lijkt wel de 
woestijn. Hier en daar zien we nomadengrotten. Overal bloeit brem. Tijdens de lunch 
genieten we van het indrukwekkend zicht op de vallei van de Dadès en de Saghro. Het kan 
hier erg warm zijn. We kamperen op het desolaat  plateau van Aguerzega. Om af te koelen 
is er mogelijkheid tot een verfrissend bad in de rivier beneden.  
5h – S:350 m – D: 250m 

4/05 Kloven van de M’Goun – Boutagrar. 
Wildwaterpret: het grootste deel van de dag wandelen we door de rivier van de M’Goun, 



langs schitterende dorpen (Ait Mraou, Iguermagdim, Tamguellouna en Boutagrar). 
Vrouwen zitten de wassen in de rivier, kinderen spelen, ezels passeren… Het smeltwater 
kan erg koud zijn! We slapen terug in het hotel Awayou te Boutaghrar.  
 6 u  D. 300m  

5/05 Boutaghrar- Kelaat M’Gouna- Marrakech 
Vroeg uit de veren, we vertrekken terug naar Marrakech. We houden een stop in Kelaat 
M’Gouna, centrum van de rozenindustrie.  
Op vraag kunnen we ook halt houden in Aït Benhaddou, een oude ksar (lemen dorp) die 
het decor was voor menig film. 

6/04 Verdere verkenning van Marrakech, verlenging van je verblijf of vertrek naar België 

 
Wandelniveau:  gemiddeld (5 à 6 uur per dag, zonder technische moeilijkheden) 

Prijs voor dit arrangement : 450 euro  (vanaf 4 deelnemers)  

Inbegrepen :  

 2x overnachting  in gezellige Riad in Marrakech in half 
pension 

 Alle transfers 

 kampeermateriaal  

 vervoer van bagage op muildieren 

 ALLE maaltijden, zelfs de tussendoortjes + mineraalwater voor de week  

 begeleiding van een gediplomeerde gids.  

 kookploeg, muildierdrijvers 
 
Niet inbegrepen:  

 vlucht van Brussel naar Marrakech  

 middagmaal op de laatste dag in Marrakech 

 reisbijstandsverzekering 

 
! Voor Marokko is een internationaal reispaspoort vereist. 
 

 


