8-daagse WANDELVAKANTIE naar het koninklijke MAROKKO
7 maart tot 14 maart 2020
Een wandelvakantie is de ideale manier om de minder toeristische kant van het koninklijke
Marokko te verkennen. In alle rust en weg van de platgetreden paden geniet je uitgebreid van de
indrukwekkende natuur en vergezichten.
Afgelegen Berber dorpjes, versterkte burchten omgeven door palmbomen, goudgele stranden en
kleurrijke steden typeren het Koninkrijk Marokko. Tussen de anti-Atlas in het zuiden en het
bekendere Atlasgebergte in het noorden vind je in de buurt van Agadir de Sous-vlakte. Het
landschap bestaat uit torenhoge granieten muren en kale rotswoestijn, onderbroken door
vruchtbare oases. De badstad Agadir ligt aan de monding van de Sous rivier die het smeltwater
van het Atlasgebergte naar de Atlantische Oceaan brengt. Geniet van het contrast tussen
bergen, woestijn, zee en de verschillende klimaten. Tijdens deze wandelvakantie wandel je langs
het Tislan-kasteel, de watervallen van Imouzzer, de warmwaterbronnen van Tagadist en groene
oases met vruchtbare velden in terrasvorm.

HOTEL

Hotel Royal Decameron Tafoukt Beach heeft een
perfecte ligging aan de wandelboulevard, middenin
het gezellige centrum van Agadir. Het
viersterrenhotel biedt alle comfort, heerlijke buffetten
en ruime kamers. Dankzij de all inclusive formule
zijn alle dranken, maaltijden, tal van sportfaciliteiten
en animatie inbegrepen.

PROGRAMMA
DAG 1: Brussel - Agadir
Verwelkoming door de Nederlandstalige reisbegeleider op de luchthaven van Brussel. Vertrek
met Brussels Airlines naar Agadir. Aankomst op de luchthaven en transfer naar het hotel. Checkin. Vrije tijd en avondmaal.

DAG 2: Fata Morgana in Tislan
In de vroege ochtend vertrekt de bus naar Ida Ognidif. Na een mooie rit langs de Sous-rivier
vertrek je te voet voor een korte klim tussen weelderige tuinen. In het midden van de vruchtbare
vallei duikt plots het kasteeldorp Tislan op. Het kasteel deed vroeger dienst als residentie,
opslagplaats en bescherming tegen vijandelijke Nomaden. Na een bezoek aan het kasteel rijd je
met de bus terug naar het hotel. (Wandeling 7 km – stijgen: 200 m – dalen: 200 m - 2 à 3 uur
wandelen)

DAG 3: Imouzzer: in de vallei van het paradijs
Over schilderachtige heuvels rijd je naar het dal van Tiskiji. De wandeling start langs
Berberdorpen, olijfbomen en tarwevelden. Het dal rond de beroemde watervallen van Imouzzer is
een paradijs waar je geniet van onvergetelijke uitzichten over de Atlantische Oceaan. Over een
zachte bergrug wandel je terug naar het startpunt. (Wandeling 8 km – stijgen: 200 m – dalen: 200
m - 3 à 4 uur wandelen)

DAG 4: Vrije dag
Na twee actieve dagen is het tijd voor een welverdiende rustdag. We voorzien vrije tijd om uit te
rusten aan het zwembad of een uitstapje te doen.

DAG 5: de warmwaterbronnen van Tagadist
Vandaag staat een wandeling in de westelijke uitlopers van het Atlas-gebergte op het
programma. Tussen dwergpalmen en bremstruiken dwaal je door een uniek landschap met een
prachtig zicht op de Atlantische Oceaan en de bergen. Langs ezelpaden bereik je tenslotte de
warmwaterbronnen van Tagadist, een trekpleister voor de hele regio. (Wandeling 8 km – stijgen:
200 m – dalen: 200 m - 3 à 4 uur wandelen)

DAG 6: Het groene dal
Na een rit langs de Atlantische kust en een betoverende palmenoase rij je naar het binnenland.
De wandeling start aan een smalle kloof, uitgehouwen door een bergriviertje. Via een smal pad
stijgen we naar een authentiek bergdorp omgeven door terrasvelden. Na een kleine pauze onder
oude olijfbomen wandel je terug naar het startpunt met een schitterend zicht op de kloof.
(Wandeling 6 km – stijgen: 200 m – dalen: 200 m - 2 à 3 uur wandelen)

DAG 7: Vrije dag
Afhankelijk van je humeur kun je zonnebaden, winkelen of de tips van je wandelgids volgen en de
bezienswaardigheden van de omgeving op eigen houtje verkennen. In ieder geval wordt u
vergezeld door talrijke herinneringen aan een veelbewogen en indrukwekkende wandeltijd!

DAG 8: Agadir - Brussel
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en vlucht terug met Brussels Airlines naar Brussel

