Marokko woensdag 26 februari t/m zaterdag 7 maart 2020
Wo 26 febr. Vlucht Eindhoven - Malaga
Verzamelen: 8.30 uur, 9.00 uur in Eindhoven.
1 handbagage en 1 klein trolley koffer per persoon, 2 grote koffers bijgeboekt. Even navragen
bij Eindhoven Airport of helm ook handbagage kan zijn.
We hebben 6 laptops, ieder doet er een in zijn koffer, deze geven we bij Stichting Nour in
Ouarzazate af.
Vlucht, FR2576 Vertrek Eindhoven 11.40 uur. Aankomst 14.35 Malaga.
Zorgen dat we geluncht hebben voordat we bij de motorverhuur zijn.
15.30 uur hopen we bij de Motorverhuur in Torremolinos te zijn.
16.30 uur hopen dat we weg kunnen rijden.
18.30 uur Zonsondergang in Sotogrande.
Route Torremolinos tot Sotogrande
106 km - 1.30 uur
Vertrek, richting zee en dan links langs boulevard.
Naar de AP-7, voorbij Marbella, bij afslag Ronda naar het strand, hierna volgen we de A7.
Hotel Las Camelias Avenida Mar del Sur, 16, 11312 Sotogrande, Spanje
Restaurant in het hotel en gratis privéparkeergelegenheid.
Diner regelen voor deze avond.
Zijn alle papieren in orden voor de oversteek naar Marokko??

Do 27 febr. 02a Sotogrande tot Algeciras 30km - 30 min Ferry (8.00uur)
Geen ontbijt geboekt.
6.00 uur vertrekken
7.00 uur aanwezig zijn in de haven.
Ferry vertrekt vanuit Algeciras om 8.00uur aankomst ….
Ontbijten op de boot?
Klok 1 uur terug zetten.
Grensovergang: Je hebt geen visum nodig voor Marokko, maar er zijn wel enkele
bijzonderheden. Als je met de auto op vakantie naar Marokko gaat heb je bijvoorbeeld een
invoerdocument nodig.
Route 02b Tanger Med – Tiflet - Khemisset 325 km - 4.00 uur
Vanaf de boot is het nog 4 uur reistijd, we rijden van Tanger, langs de kust naar Rabat, lunch
ergens onderweg, Graag op tijd bij overnachting zijn, ziet er mooi uit.
Hotel Dar Eddaya Dait Erroumi Cercle Oulmès, 52000 Khemisset, Marokko
Review: Heerlijk diner en ontbijt, gratis parkeren op het terrein van het hotel
Ontbijt heb ik erbij geboekt, wat doen we met het Diner? (Voor 15 euro nog bestellen, hotel ligt
afgelegen?)

Vr 28 febr. 03 Khemisset - Ouzoud
300 km - 5.00 uur
Ontbijt is inbegrepen.
Vandaag naar de watervallen van Ouzoud, op tijd weg om deze nog te zien.
Onderweg zie ik 2 benzinepompen, ook gaat de weg nog kronkelen, de bergen in.
Bekijken, als we op tijd zijn eerst naar hotel, of, is het op het nippertje dan eerst naar de
watervallen en dan pas hotel.
Riad Cascades d'Ouzoud Chemin des cascades, 22000 Ouzoud
5 minuten lopen van de watervallen van Ouzoud, heeft 2 restaurants. Parkeerkosten: EUR 2
per dag.
Ontbijt is inbegrepen.
Diner in Riad heb je hier voor 13 euro, bij de waterval iets eten is ook mooi!

Za 29 febr. 04 Ouzoud - Tickha pass - Ouarzazate
315km - 5.40 uur
Ontbijt is inbegrepen.
Weg P2117 is een kronkelige weg, die korter is, maar ik heb deze omgelegd via Ait Ourir naar
Touama, bekijken wat wijsheid is.
Via de Tickha pas, ergens is er nog een mooi plekje voor koffie onder een Berbertent met
lunch.
Op en neer naar Ait Benhaddou, koffie met uitzicht.
Er ligt nog een 29 febr. cache die we moeten hebben, makkelijk te vinden. Al voorbereid.
Even stoppen bij de Film studio’s, vanaf de weg n foto maken!!
Naar het tehuis van Stichting Nour, de afspraak is geregeld, we worden om 17.00uur
verwacht. Het zou zomaar kunnen dat ze voor ons ’n maaltijd of iets lekkers hebben!!
Wat is het adres van Stichting Nour?
Ouarzazate Le Riad Boulevard Mohamed V, 45000 Ouarzazate, Marokko
Parkeren bij accommodatie, hotel is gedateerd lees ik in review!
Zo 1 mrt. 05 Quarzazate - Gordes du Dades - Todra kloof - Tineghir 300 km - 5.00uur
Ontbijt is inbegrepen.
We rijden eerst naar de Gorges du Dades, naar boven naar het uitkijkpunt, koffie (nosnos) en
weer verder naar de Todra kloof, daar ergens lunchen.
Ik zie veel benzinepompen op de route.
Gite Elkhorbat 118 Asrir oued Ferkla, 52002 Tinejdad, Marokko
Privé parkeren is gratis. U kunt parkeren bij de accommodatie. Glutenvrij.
Revier: “Accommodatie in een erg bijzondere Ksar. Heel bijzonder om hier te overnachten!”
Er wordt elke ochtend een gratis ontbijt geserveerd en in het restaurant kunt u genieten van
traditioneel Marokkaanse gerechten. Slapen in een echte kasbah, geweldig om een nacht te
verblijven. Mooie tuin/ terras. Museum naast de deur en natuurlijk een fijn zwembadje om af te
koelen. Prachtige hotelkamers in een oude gerestaureerde ksar. Fijn terras met heerlijk diner
en ontbijt. Aardig en behulpzaam personeel.
Diner voor deze avond moet geregeld worden, overnachting ligt afgelegen.

Ma 2 mrt.
06 Tineghir - Merzouga
200km - 3.30uur
Ontbijt is inbegrepen.
Op tijd weg rijden, om 16.00uur VERTREKKEN de kamelen naar de woestijn voor de
overnachting. Dag van tevoren krijg ik bericht op welk adres we verwacht worden. Heb ik al
gekregen, zie hieronder.
Voor Rissani staat ’n dinosaurus, hier vandaag of morgen stoppen, hier komen we morgen ook
weer langs terug.
Mogelijk lunchen in Rissani, Je mag je maaltijd zelf daar klaar maken.
Kom je uit het zuiden van Ouarzazate, of uit het noorden van Meknes, Fez of Midelt, ga dan
naar Er Rachidia, neem de weg Erfoud en Rissani, in de prachtige Oued Ziz, waar je veel
bomen ziet vol met dadels. Je hoeft alleen maar de weg naar Merzouga te volgen.
Vlak voordat u Merzouga binnenrijdt, neemt u de weg (N13) naar rechts, in de richting van
Taouz.
Na 3,4 km vindt u het Marokko Nationaal Automuseum, (hier heb ik op mijn navigatie een
waypoint gezet) na 500 meter vindt u het dorp Tiharien aan uw rechterkant met een grote
moskee.
Sla rechtsaf en ga rechtdoor deze straat in, voorbij de moskee na 50 meter vindt u het huis.
Of u kunt ons gewoon bellen +212 673 680712 en we kunnen u onderweg opwachten (N13).
Best regards Ahmed GPS 31 ° 04'02.4 "N 4 ° 00'59.6" W Op boeking staat andere
coördinaten.
Quiet Merzouga Tents Ksar Tiharien 52202 Merzouga Marokko Breedtegraad
31.0602955865392, Lengtegraad -3.99298100974272
Contant betalen, creditkaarten worden niet geaccepteerd.
Motoren en tassen/ koffers kunnen we veilig parkeren/ achterlaten.
Klein rugzakje met spullen voor de overnachting, mogelijk met kleding aan, in bed!!
Kamelen vertrekken om 16.00uur
Diner en ontbijt is inbegrepen.
Muziek bij het kampvuur staat er, we gaan het beleven.

Di 3 mrt.
07 Merzouga - Midelt
270km - 4.15uur
’s Ochtends de zonsopgang kijken wie wakker is
Na het ontbijt weer met de kamelen naar de motoren.
We komen uit de woestijn en zijn die ochtend later weg.
Tussen Rissani en Erfoud, staat die dinosaurus als we daar gisteren nog niet gestopt zijn.
Onderweg zijn uitkijkpunten en er staat ergens een Moskee, er zijn enkele eetpunten.
We rijden de Tizi pass. en de Ziz-vallei.
Riad Villa Midelt Place Verte, N°1 54350 Midelt Marokko
Review: “* het heerlijke ontbijt * super vriendelijk personeel * prachtig uitzicht * eigen balkon *
zwembad”
Privé parkeren is mogelijk bij de accommodatie. Reserveren is niet noodzakelijk.
Parkeerkosten: EUR 2,50 per dag.
“Heel hartelijk ontvangen bij dit prachtige Riad. We hebben direct een duik in het zwembad
genomen om op te frissen. Daarna konden we aan tafel voor, achteraf gezien, de lekkerste
maaltijd van onze vakantie. Gezellig drankje erbij gedronken! Fijne Riad na een dag lang
reizen!”
1 restaurant ter plekke

Type keuken: Marokaans
Type menu: á la carte
Antwoordt op mijn vraag, of we de motoren veilig kunnen parkeren: “We can arrange parking
for your vehicle. We’ll guide you to the parking place when you arrive”.
Overnachting ligt achteraf, niet in de stad. Diner voor deze avond moet geregeld worden,
overnachting ligt afgelegen.

Wo 4 mrt.
08 Midelt - Fez (Medina)
200km - 3.15uur
Ontbijt inbegrepen.
Voor de middag rijden, na de middag de stad Fez bezichtigen.
We rijden door Ifrane, dit is een wintersportgebied (nu 18 gr zie ik).
Riad Ouliya 27 Derb Rechm Laayoun, Rcif, Fes El Bali, 31000 Fez, Marokko
Review: “Prima aankomst waarbij we werden opgehaald voor poort medina door Ismael en
begeleid werden naar de parkeerplaats. Uitstekende locatie om alles in Fez te bezoeken.
“Wij werden ontzettend vriendelijk ontvangen met een glaasje muntthee en kregen direct wat
informatie over Fes. Het is een hele mooie Riad, als je er naartoe loopt dan denk je waar gaan
wij belanden maar zodra de deur van de Riad opengaat is het schitterend. De Riad ligt direct
aan het begin van de Medina zonder last te hebben van de drukte. Mooie ruime kamers. Midden in de medina. Mooi dakterras om je na een drukke dag terug te trekken.”
Er is mogelijkheid om op het dakterras te dineren, lees ik.
Bezienswaardigheden van Fez nog uitzoeken, wat moet je gezien hebben.

Do 5 mrt.
09 Fez - Tanger Med 2 opties allebei
325km - 5.30 uur
Ontbijt is inbegrepen.
Er zijn 2 routes naar Tanger Med, een linksom via RN27 en een rechtsom via Tetouan.
Overnachting is vlakbij de Ferry.
ONOMO Hotel Tanger Med Tanger Med Port Center - secteur 9, commune Angra , 90000
Tanger, Marokko
Privé parkeren is gratis. U kunt parkeren bij de accommodatie.
Review: “Deze accommodatie is een juweeltje aan de Tanger Med Port. Er is voldoende
parkeergelegenheid op het terrein en zeer gemakkelijk te bereiken via de weg. Het bevindt
zich in hetzelfde gebouw als het treinstation en de haven. Het ontbijt was fantastisch.

Vr 6 mrt.
10 Tanger Port Med Ferry - Algeciras tot Torremolinos 130km - 2.00uur
Ontbijt is beschikbaar, niet gereserveerd in ONOMO Hotel Tanger Med
Vertrek Ferry naar Algeciras
Vanaf Algeciras naar Hotel Zen, inhoud motorkoffer daar achter laten, dan naar de
motorverhuur, met taxi en (lege) koffers naar hotel.
Hotel Zen Airport
Los Fresnos, 9, 29620 Torremolinos, Spanje
Er is ’n zwembad bij. 1 restaurant ter plekke.

Venezia Restaurant
Type keuken: Italiaans
Open voor: Lunch/ diner
Type menu: á la carte

Za 7 mrt.
Vlucht naar huis. Malaga - Eindhoven
Vertrek 8.05 uur
Taxi shuttle vanaf hotel naar Airport, vertrekt om 5.00 gratis, nog reserveren.
Vlucht vertrekt in Malaga om 8.05 uur landen 11.05 Eindhoven

MOEDIG DE KINDEREN NIET AAN OM TE BEDELEN!
Wanneer een toerist een kind geld, een kauwgom of een pen geeft, kan hij zich de schade
niet voorstellen die hij aanricht!


Dit kind zal eraan wennen om geschenken van
vreemden te eisen.



Voor hem zullen ze zijn als een wandelende
portemonnee.



Dit kind eist elke keer meer cadeautjes, stopt
met school en heeft geen betere toekomst dan
een toeristen jager.
In El Khorbat promoten we een duurzaam
toerisme met respect voor de aard en tradities van de lokale bevolking .
In El Khorbat vragen de kinderen de bezoekers niet permanent om geschenken zoals in
andere dorpen, want tot nu toe zijn de bewoners er nog niet aan gewend.

NB: het gedetailleerde kaartmateriaal voor BaseCamp/ Zūmo is gratis de downloaden bij
http://garmin.openstreetmap.nl/ . Marokko staat voor een deel ook op de Europa-kaarten,
maar niet in het gewenste detail.

