Globaal programma 11 of 13 daagse Sahara-wandel-tocht Marokko

dag 1:

Aankomst Marrakech Menara-airport
transfer naar hotel medina Marrakech; overnachting in hotel met ontbijt
(avond eten naar keus en voor eigen rekening)

dag 2:

Vroeg op en transfer met mini-bus
lange dag reizen via de Tizi-n-Tichka (2260 m), Ouarzazate en Zagora
komen we aan aan de rand van de Sahara, het beginpunt van onze
wandeling
De lunch onderweg (Ouarzazate of Agdz) is naar eigen keuze en voor
eigen rekening.
Onze begeleiders (kok en kamelenmannen) voor de komende dagen
staan ons al op te wachten met heerlijke Marokkaanse (zoete) thee. We
maken we onze eerste bivak, dus overnachting in tent… vanaf hier
geen kosten meer voor eten (tot aan de terugweg).

dag 3 - 8:
of
dag 3 - 10:

We trekken 6 of 8 dagen (afhankelijk van 11 of 13 daagse reis) als
nomaden in een karavaan, samen met onze kamelen en hun
begeleiders door een zeer afwisselend gebied. Onze gids en
kamelenmannen leiden ons van waterput naar waterput.
We lopen langs en door rivierbeddingen, kleine (woestijn) dorpjes, door
zandduinen, over vlakten steenwoestijn of een droog gevallen meer…
gebieden met (dadel) palmen, tamarisken, acacia’s, sodomsappels etc.
Soms vinden we schelpjes (vroegere zeebodem) of stenen met
fossielen. Verder zien we kleine vogeltjes, hagedisjes, soms kamelen
met hun jongen.
Wie weet worden we door woestijnnomaden, die we tegen kunnen
komen, uitgenodigd op de thee.
Elke nacht maken we bivak op een telkens weer mooiere plek. Over het
algemeen in de buurt van waterputten. Bij sommige putten kunnen we
ons lekker wassen.
Onze kok bereidt heerlijk voedzaam eten voor ons; tussen de middag
uitgebreide salades en ’s-avonds warme maaltijden. Ook wordt er op
een traditionele manier brood gebakken: in heet zand (genaamd pain
du sable).
Als we hout vinden maken we ’s-avonds een vuur. Onze Marokkaanse
begeleiders trakteren ons vast vaker op hun rijkdom aan traditionele
liederen, die vaak over het leven en de liefde gaan, en hun soms
opzwepende ritmes op tamboerijnen.
En natuurlijk genieten we van de leegte en de stilte om ons heen en ’savonds van die immense sterrenhemel.
De laatste wandeldag keren we langzaam terug naar de bewoonde
wereld; vaak maken we onze laatste bivak in een palmerie nabij een
dorpje

dag 9 of 11: De dag van de terugreis staan we vroeg op om aan onze reis naar
Marrakech te beginnen. We drinken koffie in Zagora en lunchen ergens
onderweg (ook hier lunch naar eigen keuze en voor eigen rekening)
Halverwege overnachten we in een prachtige kasbah (overnachting met
ontbijt zit bij de reis in; diner en drankjes voor eigen rekening)
dag 10 of 12: We vervolgen onze reis naar Marrakech. Onderweg bezoeken we de
ksar (=ommuurd dorp) en werkelijk schitterende kasbah in Aït Ben
Haddou, welke op de Eunesco werelderfgoedlijst staat en vaker het
decor is geweest voor bekende films, als Laurens of Arabia.
Eind van de middag arriveren we in Marrakech (ook hier: overnachting
met ontbijt is onderdeel van de reis; lunch, avondeten en drankjes naar
eigen keus en voor eigen rekening)
In Marrakech: place Jemaa el Fna, bezoek Souks, jardin Marjorelle
(Yves Saint-Laurain) Koranschool en/of andere bezienswaardigheden.
Dag 11 of 13: Terugvlucht Nederland of anders..

Dit is een globaal programma en kan dus in detail per reis verschillen. Voor iedere
reis stel ik een nieuw programma samen; elke tocht is weer anders.
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