Marokko

6 - 31 MEI 2019
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Met een mozaïek van verschillende culturen vormt Marokko als het ware de
drempel tussen Europa en Afrika. In de koningssteden Meknès, Fès, Marra
kech en Rabat maken we kennis met de fascinerende Arabische wereld van
bruisende soeks en medina’s, van prachtige moskeeën, schitterende paleizen
en rijkversierde medersa’s. Ook de machtige natuur van het Rif- en Atlas
gebergte, de vele groene oases en de spectaculaire canyons van Sebou, Ziz,
Todra en Dadès laten onvergetelijke indrukken na. Wat is er aantrekkelijker
dan een zonsopgang meemaken in de woestijn en te genieten van de gast
vrijheid onder een authentieke berbertent met een kopje muntthee?

BELANGRIJK
• De campings in Marokko zijn van
uiteenlopende kwaliteit en hebben
soms kleine plaatsen. De sanitaire
voorzieningen zoals toiletten en douches
laten vaak te wensen over; eigen sanitair
is dus nodig. Stroomaansluiting kan niet
overal gegarandeerd worden.
• Zin voor avontuur, relativeringsvermogen
en flexibiliteit zijn onontbeerlijke
kwaliteiten voor een Marokko-reiziger.
• Deze reis is uitsluitend voorbehouden
voor motorhomes.

PROGRAMMA
Dag 1 Samenkomst nabij Tarifa (Spanje),
kennismaking en welkomstdrink.
Dag 2 Inscheping op ferry naar Tanger
en verder naar Chefchaouen, de witte
stad met de blauwe medina.
Dag 3 Een dagje Spaans Marokko.
Busexcursie naar Tetouan, de witte
‘Andalusische’ stad, gelegen op de flanken van het Rifgebergte en erkend als
Unesco-werelderfgoed. Na de inclusieve
lunch bezoeken we Chefchaouen met
zijn bijzonder kleurige medina.
Dag 4 Schitterende verplaatsing door
het Rifgebergte naar Fès. Vrije namid-
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dag voor een wandeling in het natuur
gebied naast de camping.
Dag 5 Geleid bezoek met bus aan
de werelderfgoedstad Fès, inclusief
lunch. We zien de El Kairaouine en de
‘Andalusische’ moskee, de Medersa, de
Place Seffarine, de Meriniedengraven,
de Nejjarin-fontein, de Zaouia van
Moulay Idriss II, de ambachtslui in hun
ateliers en de gezellige soeks.
Dag 6 Vrije dag voor een mooie rondrit
naar de oude stad Sefrou en de prachtige
Gorges du Sebou.
Dag 7 Busexcursie met geleid stadsbezoek aan Meknès (ook Unescomonument) met o.a. de enorme
paardenstallen en opslagplaatsen van
Moulay Ismaïl, de stadspoorten, het
mausoleum van Moulay Ismaïl, de fraaie
Medersa (koranschool) Bou Inania en
de levendige medina. Na de inclusieve
lunch bezoeken we het authentieke
Moulay Idriss, de witte Heilige Stad
en bedevaartsoord voor moslims. Ook
een bezoek aan de grootste Romeinse
site van Marokko ‘Volubilis’, erkend
als Unesco-wereldmonument, staat op
het programma.
Dag 8 Naar Midelt: door het groene
cederwoud van de Midden-Atlas, langs
het bergdorpje Azrou en over de Col du
Zad (2.178 m).
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Dag 9 Verplaatsing naar Erfoud door de
mooie Ziz-vallei en de Ziz-kloof, langs
talrijke ksour (versterkte dorpen) en
langs de idyllische oase ‘Source Bleue de
Meski’. Vrije namiddag voor eventueel
bezoek aan Rissani.
Dag 10 Vrije dag. Voor de liefhebbers
hebben we een facultatieve excursie
in petto: een woestijntocht met 4x4
terreinvoertuigen naar de schitterende
zonsopgang in Erg Chebbil (rode zandduinen) met bezoek aan een authentiek
woestijndorp en met ontbijt en lunch.
Kosten ter plaatse te betalen.
Dag 11 Door een bijzonder woestijnlandschap en langs verrassende oases naar
Tinerhir. ’s Namiddags wandeling in de
palmentuin van de oase naast de camping. ’s Avonds een typisch Marokkaans
etentje.
Dag 12 Excursie met terreinvoertuigen
doorheen de Todra- en Dadèskloof
en over een col van 2.800 m, het
letterlijke hoogtepunt van onze reis.
Adembenemend en spectaculair!
Dag 13 Vrije dag in het ‘Aards Paradijs’
van Tinerhir, om te luieren aan de
bron en onder de palmbomen van deze
prachtige oase. Een bezoek aan de grote,
oude vervallen kasba in de Palmeraie
is een aanrader. ’s Avonds samen
gezellig tafelen.
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Dag 14 Verplaatsing door de Dadèsvallei
en langs de Kasbaroute naar Ouarzazate.
Gezamenlijk bezoek aan de kasba van
Taouirt, de mooiste van Marokko.
’s Avonds etentje met folkloreoptreden.
Dag 15 Excursie met eigen wagen door
de Draa-vallei en langs vele ksour naar
Zagora, de poort tot de Sahara. ’s Avonds
gezamenlijk etentje.
Dag 16 Opnieuw een mooie verplaatsing
door de prachtige bergen van de Hoge
Atlas en over de Tizi-n-Tichka (2.260 m)
naar Marrakech.
Dag 17 Geleid stadsbezoek aan
Marrakech met bus: de Koutoubia en
El Mansour Moskee, de graftombes van
de Saadiërs, het Bahia-paleis, het Dar
Si Said-museum, de Menaratuinen en
de schitterende Marjorelletuin. Vrije
namiddag voor bezoek aan de soeks en
het fameuze Djemaa el Fna plein. In de
vooravond een rondrit langs de stadsmuren, het koninklijk paleis en door de
palmentuin. ’s Avonds eten we typisch
Marokkaanse méchoui en couscous
onder de Berbertenten en genieten we
van een Fantasia-ruiterspektakel.
Dag 18 Vrije dag om te winkelen in
de grootste soek van Marokko, voor
een avondlijk bezoek aan het Djemaa
el Fna-plein of voor een rondrit in de
Hoge Atlas.
Dag 19 Naar de omgeving van Agadir via
de uitlopers van de Hoge Atlas en over
de Tizi-n-Test (2.092 m).
Dag 20 Individuele rondrit met eigen
wagen door de grandioze natuur van de
Anti-Atlas met o.a. Tiznit en Tafraoute.
Dag 21 Naar Essaouira aan de
Atlantische Oceaan. In de namiddag
gezamenlijk bezoek aan het schitterende
havenstadje dat geheel als Unescowereldmonument erkend is.
Dag 22 Langs de kust naar El Jadida
(Unesco-monument). ’s Namiddags en

’s avonds vrij bezoek aan de gezellige
oude Portugese stad met zijn vesting,
cisterne en Engelbastion.
Dag 23 Naar de omgeving van Rabat.
Onderweg bezoek aan de Hassan
II-moskee in Casablanca, een juweeltje van hedendaagse Marokkaanse
bouwkunst en tweede grootste moskee
ter wereld. s’ Namiddags vrij.
Dag 24 Geleid bezoek aan Rabat met
bus: de Hassan-toren, de ruines van
de Hassan-moskee, het prachtige mausoleum van Mohammed V, de medina,
de kasba Oudaïa, Bab er Rouah, de
Chellah, een pottenbakkersatelier.
Gezamenlijk middagmaal.
Dag 25 Naar Asilah. ’s Namiddags
vrij voor strandbezoek of wandeling
naar de gezellige oude vestingstad.
’s Avonds afscheidsetentje.
Dag 26 Naar Tanger en inschepen voor
Algeciras (Spanje). Einde en individuele terugreis. △

☑ BOOTOVERTOCHT INBEGREPEN
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DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): € 1.612
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.): € 981
alleenreizende:
€ 2.282
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden (incl. elektriciteit waar
mogelijk) • bootovertochten Algeciras-Tanger
H&T kampeerauto (L max 7 m, H onbeperkt)
inbegrepen • 5 busexcursies o.l.v. plaatse
lijke gidsen en toegangsgelden volgens het
programma in: Tetouan & Chefchaouen, Fès,
Meknès & Moulay Idriss & Volubilis, Marrakech,
Rabat • geleid bezoek Essaouira • dagexcursie
met 4x4 terreinvoertuigen naar Todra- en
Dadèskloof • welkomst- en afscheidsdrink •
10 etentjes waarvan 5 tijdens busexcursies,
1 met folkloreoptreden en 1 met Fantasiaruiterspektakel • reisbrochure

SUPPLEMENT BOOT
Per extra meter lengte
motorhome boven 7 m	

€ 110

PRAKTISCH
Geldige internationale reispas vereist (nog
min. 6 maanden geldig na de terugreis).

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Marcel Menschaert

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 maart 2019

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 33
of www.vkt.be/reizen

ZORGELOOS KAMPEREN 2019
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