
ZUID MAROKKO (2 deelnemers, standaard 
riads) 
10-daagse rondreis per 4x4 met privé chauffeur 

 
 
Dag 1 : Brussel - Marrakech (a) 

Vertrek van Brussel naar Marrakech. Transfer naar uw hotel of riad. Diner en overnachting in 

Riad Aladdin. 

Dag 2 : Marrakech (o-a) 

Ontbijt. Halve dag bezoek aan de historische stad Marrakech met een gids. Bezoek aan de 

Saadische graftomben uit de 14de eeuw, het prachtige Bahia paleis en het Marrakech 

museum gehuisvest in een prachtig 19de eeuws paleis. Eveneens bezoek aan het symbool van 

Marrakech, het beroemde Djemaa El Fna plein, dat tijdens zonsondergang omgetoverd wordt 

tot een markt vol met eetkraampjes waar u de diverse lokale lekker-nijen kunt proeven. 

Vervolgens wandeling doorheen de soeks. Vrije lunch en vrije namiddag. Diner en 

overnachting in Riad Aladdin. 

Dag 3 : Marrakech - Ait Benhaddou (o-a) 



Na het ontbijt, opnemen van uw huurauto op de luchthaven van Marrakech of afspraak met 

uw privé chauffeur bij het hotel. Vertrek naar het prachtige zuiden. U rijdt via mooie 

landschappen, kleine bergdorpjes en over de bergpas Tizi ’n Tichka. In de namiddag aankomst 

in Ait Benhaddou met zijn imposante Kasbah die regelmatig wordt gebruikt als decor voor 

films, zoals de Gladiator en Jezus van Nazareth. Diner in het hotel Dar Mouna. 

Dag 4 : Ait Benhaddou - Dades (o-a) 

Ontbijt. Traject naar het zuiden via de stad Kelaa ‘M Gouna bekend vanwege het rozenfestival 

dat hier elk jaar in mei plaatsvindt. Deze weg wordt ook wel de weg van de 1001 kasbahs 

genoemd. Vervolgens traject via groene palmvalleien, grillige rotspartijen en kleine dorpjes 

naar de indrukwekkende Dades vallei. Diner en overnachting in het dorpje Boumalne Dades 

in La Perles du Dades in een standaardkamer. 

Dag 5 : Dades (o-a) 

Ontbijt. Geniet van de natuurlijke pracht die deze regio te bieden heeft. U kunt de Dadeskloof 

inrijden of te voet deze kloof verkennen en deze indrukwekkende natuurlijke omgeving met 

alle zintuigen waarnemen. Diner en overnachting in La Perle du Dades. 

Dag 6 : Dades - tentenkamp in Merzouga (o-a) 

Onbijt. Traject naar de Todrakloof via Tinerhir. De omweg is zeker de moeite waard en biedt 

een indrukwekkend zicht op een 300 meter hoge rotswand. Vervolgens naar de Erg Chebbi 

woestijn van Merzouga voor één van de mooiste ervaringen tijdens uw reis, slapen onder de 

sterrenhemel in de woestijn. U kunt uw wagen parkeren bij het hotel en u vertrek per kameel 

voor een tocht door de woestijn naar uw tentenkamp. Hier kunt u genieten van een prachtige 

zonsondergang. Een onvergetelijke ervaring! Diner en overnachting. 

Dag 7 : Merzouga - Nekob (o-a) 

Na de zonsopgang gaat u per kameel terug naar het vertrekpunt. Ontbijt in het hotel. Traject 

naar Rissani en bezoek aan het mausoleum van Moulay Ali Cherif. Vervolgens richting Nekob, 

die u bereikt via een weg door het prachtige woestijnlandschap, dit zijn de uitlopers van het 

Saghro gebergte. Deze regio is minder toeristisch en de lokale bevolking leeft hier nog 

traditioneel. Bij een vroege aankomst kunt u nog wandelen in de palmeraie van Nekob. Diner 

en overnachting in hotel Kasbah Imdoukal. 

Dag 8 : Nekob - Ouarzazate (o-a) 

Ontbijt. U vervolgt uw reis naar Ouarzazate die de laatste jaren enorm gegroeid is dankzij de 

filmindustrie. Onderweg rijdt u langs de vallei van de Draa met zijn vele dadelpalmen en zijn 

groene dalen. Eventueel bezoek aan Kasbah Taourirt of aan de filmstudio’s in Ouarzazate. Je 

ziet hier de decors van verschillende films die in de regio Ouarzazate zijn opgenomen zoals de 

Gladiator en Asterix en Obelix. Diner en overnachting in Dar Chamaa. 

Dag 9 : Ouarzazate - Marrakech (o-a) 



Ontbijt. Terugrit naar Marrakech, waar u nogmaals kunt genieten van mooie panoramische 

zichten. Terug inleveren van uw huurwagen op de luchthaven of afscheid van uw chauffeur. 

Geniet nog van uw laatste dag in Marrakech. Diner en overnachting in Riad Moualoud. 

Dag 10 : Marrakech - Brussel (o) 

Transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht van Marrakech naar Brussel. 

 

 

 

 

 

 

overnacht ingen  

La pèrle du Dades 

 

Ligging 

Dit hotel is ideaal gelegen aan de vallei van de Dades nabij de Dadeskloof en de Todrakloof. 

Logies 

12 individueel ingerichte kamers met authentieke sfeer en Afro-Marokkaans afwerking, een 

zithoek, airco, badkamer met douche. 



Faciliteiten 

Tuin, groot zwembad met zonneterras (handdoeken te verkrijgen), pingpongtafel, badminton, 

decoratieve berbertent, restaurant en keuken met Franse invloeden, sfeervol terras, 

fietsverhuur, gratis privé parking, Wifi in het businesscentrum, solarium, hamam, massage. 

Imagine 

Prachtig domein met een geslaagde mix van elegantie, authenticiteit en gezelligheid. 

Dar Mouna 

 

Ligging 

Een sublieme ligging. Vanaf het terras hebt u een fantastisch uitzicht op de imposante Kasbah 

van Ait Benhaddou. Deze kasbah wordt regelmatig gebruikt als decor voor films zoals de 

Gladiator en Jezus van Nazareth. 

Logies 

16 mooie, traditionele kamers afgewerkt met lokale materialen en kleurrijke gebruiks- en 

decoratievoorwerpen, airco, badkamer met douche. 

Faciliteiten 



Hammam, buitenzwembad met zonneterras en ligstoelen ( handdoeken te verkrijgen voor het 

zwembad), restaurant, groot terras met uitzicht op de Kasbah van Ait Benhaddou, gratis privé 

parking. 

Imagine 

Deze riad heeft alle ingrediënten voor een aangenaam verblijf: een goede keuken, een leuke 

sfeer en een unieke ligging. 

Tentenkamp Dar El Janoub 

 

Ligging 

Dit tentenkamp heeft een unieke ligging in de Erg Chebbi woestijn met zicht op de 

indrukwekkende zandduinen van Merzouga. 

Logies 

De authentieke tenten zijn gemaakt van dromedarishuid net zoals de tenten waar de 

nomaden in leven. Het tentenkamp is héél basic en voorzien van veldbedden met dekens en 

een gemeenschappelijk toilet. De transfers van en naar het tentenkamp zijn inbegrepen per 

kameel. Dit is tevens ook de enige manier om het tentenkamp te bereiken. 

Faciliteiten 



Tent waar de maaltijden bereid worden, gemeenschappelijke tent met toilet, opklapbare 

stoeltjes en tafels om te eten. 

Imagine 

Geniet van een onvergetelijke ervaring en logeer in een tentenkamp in de woestijn waar u 

kunt genieten van een prachtige zonsondergang. Dit tentenkamp is in typische Marokkaanse 

stijl gebouwd met traditionele materialen en stoffen. 

Riad Kasbah Imdoukal 

 

Ligging 

Gelegen in het centrum van Nekob. 

Logies 

16 elegant ingerichte kamers met airco, badkamer. 

Faciliteiten 

Buitenzwembad met zonneterras, dakterras, rozentuintje, het eten wordt bij mooi weer 

geserveerd op het terras en bij slecht weer in het restaurant (met open haard), salon. 

Imagine 

Geniet van de charme van deze authentieke residentie waar sfeer, gastvrijheid en persoonlijke 

service garant staan voor een aangenaam verblijf. 

Dar Chamaa 



 

Ligging 

Dit hotel is gebouwd in traditionele kasbahstijl en gelegen op 3 km van het centrum van 

Ouarzazate met indrukwekkende panoramische zichten op het Atlasgebergte. 

Logies 

De 20 kamers zijn elegant ingericht en beschikken over airco en badkamer. 

Faciliteiten 

Centrale patio met fontein omgeven door zuilen,restaurant met lokale en internationale 

gerechten, bar, lounge, WiFi ruimte, gratis parking, tuin met inheemse planten, mooi zwembad 

met zonneterras (handdoeken te verkrijgen), organisatie van quad- en kamelentochten, 

excursies,… 

Imagine 



Een charmant hotel ingericht volgens Marokkaanse traditie met een centrale patio. Het hotel 

oogt modern en hedendaags en zowel de faciliteiten als de service zijn er uitstekend . Het is 

tevens een ideale locatie om excursies te ondernemen naar de vallei van de Draa en de kasbah 

van Ait Benhaddou,... 

 


