
 

 

In de woestijn vind je jezelf en als je jezelf vind, vind je alles. 

Ahmed, de eigenaar van Zbartravel 

Retraite Marokko 7- 12 mei 2018 

Samen met Ahmed heb ik dit programma gemaakt.  Hij is geboren en getogen in de woestijn 

en met veel passie vertelt hij hierover en wil het nomadenleven graag laten zien aan wie wil. 

Het programma ziet er op hoofdlijnen zo uit, verder laten we ons leiden door wat er zich 

aandient. 

Dag 1 Aankomst Marrakech 

 

We worden opgehaald van het vliegveld en naar ons hotel gebracht. Na een korte pause 

vertrekken we met de gids naar het centrum en kunnen daar genieten van het marktplein met 



zijn 1001 nacht sfeer, de slangenbezweerders, muzikanten en kraampjes . De eerste avond 

wordt verder gebruikt als programma introductie en kennismaking. 

 

Dag 2 Marrakech- Agdz 

 

Na het ontbijt worden we opgehaald en vertrekken in de 4x4 over de Tiz´n Tichka. We 

passeren een aantal berberdorpen en zullen een aantap stops maken o.a bij de 12de eeuwse 

Kasbah Ait Ben Haddou waar we een rondleiding krijgen van een locale gids. Daarna reizen we 

via Ouarzazate naar Vallei de Draa en de oase totdat we aankomen in Agdz.  De perfecte dag 

om je dagelijkse sleur los te laten en je klaar te maken voor de magische Sahara. In de avond 

hebben we een sessie samen en eten en slapen in een hotel. 

 

Dag 3 Agdz- Chegaga 

 

Na het ontbijt gaan we via de valley en berberdorpen door naar Erg Chegaga  (de hoogste 

zandduinen) waar ons tentenkamp is.  Hier hebben we een sessie en yoga bij zonsondergang 

en savonds zijn we in het tentkamp.  Bij het kampvuur eten we en genieten van de prachtige 

sterrenhemel. 
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Dag 4 Erg Chegaga 

 

De hele dag blijven we in het kamp, starten we met yoga en besteden we de dag aan het 

afstemmen op de natuur en het vinden van onszelf. Er is ook tijd voor zandsurfen of een 

kamelenrit , reiki en om alles te laten bezinken en gewoon te zijn! 

 

Dag 5 Erg Chegaga- Marrakech 

 

Na het ontbijt vertrekken we terug naar Marrakech via een oude Paris- Dakar route. We 

stoppen hier en daar om te pauzeren en te genieten van de uitzichten en alles op ons in te 

laten werken van de afgelopen dagen . Aan het eind van de middag zijn we weer in Marrakech 

en is er in de avond tijd voor Spa/Hammam voor diegene die wil.  Daarna hebben we nog een 

sessie samen. 

Dag 6 Vertrek naar huis 

Na het ontbijt afhankelijk van de terugvluchttijden is er nog tijd voor een laatste sessie en 

worden we naar het vliegveld gebracht. 

Opgave voor 1 maart (50% aanbetaling).  Minimum aantal deelnemers: 4.  

650€ 

Inbegrepen: Transfers, hotel, tentenkamp  retraite activiteiten en maaltijden. 

Niet inbegrepen: Vlucht, reisverzekering, extra activiteiten zoals SPA/Hammam. 
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