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ReisbeschRijving

Via steile paswegen steekt u de Hoge Atlas over en daalt u af tot aan het rulle zand van 
de Sahara met haar zandduinen en dromedarissen. U geniet van fijn gekruide gerechten 
die heerlijk zijn bereid in de tajine. Kasbahs, oases en het kleurrijke Marrakech maken 
de reis tot een volmaakte belevenis. De wegen in Marokko zijn redelijk tot goed en de 
bewegwijzering is over het algemeen ook in duidelijk westers schrift. Zelfstandig door 
Marokko toeren staat garant voor onverwachte ontmoetingen en verrassende  
ontdekkingen.

hOOgTePUnTen
 Marrakech  Tinghir
 Ouarzazate  Ouarzazate  
 Zagora  Marrakech 
 Erfoud  

DAgbeschRijving
Dag 1: Marrakech
Na aankomst transfer naar uw hotel. Het bruisende Marrakech kent vele namen, zoals de Rode 
Stad of de Parel van het Zuiden. Slenter door de smalle straatjes in de souk, ontdek het levendige 
Djemaa El Fna plein en breng een bezoek aan haar vele bezienswaardigheden. 

Dag 2: Marrakech - Ouarzazate
Vandaag rijdt u een spectaculaire route al slingerend door de Hoge Atlas. Geniet onderweg van 
prachtige vergezichten.

Dag 3: Ouarzazate - Zagora
Breng een bezoek aan de kasbahs van Ouarzazate: Taourirt en Ait Benhaddou. ‘s Middags reist u 
via de prachtige route langs de rivier de Draa verder naar het zuiden.

Dag 4: Zagora - Erfoud
‘s Ochtends kunt u een bezoek brengen aan Tamegroute, de beroemde 12e eeuwse bibliotheek en 
de zandduinen van Tinfou. Via Zagora reist u naar Erfoud. Onderweg ziet u hier kleine  
berberdorpen, bergruggen en zandvlaktes.

Dag 5: Erfoud - Tinghir 
U kunt er voor kiezen om ‘s ochtends vroeg de zonsopgang mee te maken in de zandduinen bij 
Merzouga. Vervolgens laat u Erfoud achter u en vertrekt u richting Tinghir, een stop bij de Todra-
kloof is een aanrader. 

Dag 6: Tinghir - Ouarzazate
Op weg naar Ouarzazate reist u over de ‘weg van de 1000 kasbahs’. Bezoek de oases van Kelaa en 
Skoura en stop ook bij de prachtige Dadeskloof, vlakbij Boumalne.

Dag 7 en 8: Ouarzazate - Marrakech
Vandaag kunt u een bezoek brengen aan de beroemde filmstudio’s. Daarna doorkruist u de Hoge 
Atlas. Geniet urenlang van prachtige uitzichten. Uw laatste nacht brengt u door in Marrakech.  
Op de laatste dag levert u de huurauto in en vliegt u terug naar Nederland.
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v.a.€ 437p.p.

Marokko: Het Grote Zuiden 8 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam  
naar Marrakech v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 8 dagen.

in samenwerking met Isropa Reizen - 6001P


