
 

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. We dineren in het hotel 

en in de avond gaan we met de gids naar het centrum en kunnen daar genieten van het 

marktplein met zijn 1001 nacht sfeer, de slangenbezweerders, muzikanten en kraampjes .  

  



Dag 2 Marrakech- Erg Chegaga 

 

We reizen in een 4x4 over het Atlas gebergte richting  de hoogste zandduinen van de woestijn 

in Erg Chegaga. Het is een prachtige tocht vol met veranderende landschappen! We  lunchen 

in een authentiek dorpje bekend om zijn tapijten en rijden via het droogstaande Iriqi meer 

door naar de woestijn waar we in het tentenkamp aankomen en een meditatie doen bij  

zonsondergang kunin de duinen en niet te vergeten daarna de sterrenhemel bij heldere nacht. 

Dag 3 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 onszelf om zo het diepere in ons dat gezien wil worden, ruimte te 

geven.  Er is ook tijd voor zandsurfen of een kamelenrit , reiki en om alles te laten bezinken en 

gewoon te zijn! 

  



Dag 4 Erg Chegaga- Ouarzazate 

 

Na het ontbijt gaan we via de valley de Draa en berberdorpen door naar Ouarzazate. Weer een 

prachtige route. We bezoeken de kasbah en hier naast de rivier doen we een meditatie. 

Daarna gaan we naar ons hotel waar we  in de avond nog een yoga sessie bij het zwembad 

kunnen doen.   

 

Dag 5 Ouarzazate- Marrakech 

 

Na het ontbijt vertrekken we aan onze tocht naar Marrakech.  In de middag zullen we daar 

aankomen en voor de liefhebber is er dan tijd voor Spa/Hammam.  Daarna hebben we nog een 

laatste 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 25 maart Minimum aantal deelnemers: 4.  

650€ pp. 

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

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