
Van dag tot dag: rondreis Festival van Imilchil 23 t/m 30 september 2017 
 
 
 

 
 

Dag 1:   23 september:  
Aankomst Marrakech Menara-airport. 
Transfer naar hotel medina Marrakech; overnachting in hotel met diner en ontbijt.  

 
Dag 2:  24 september:  

Vroeg op en transfer per mini-bus naar Imilchil. 
Dag reizen via Beni Mellal en El Ksiba. Vanaf hier klimmen we naar 2250 m hoogte, een mooie 
rit door een prachtig gebied op de noordwestelijke helling van het Atlasgebergte. Ons geduld 
wordt aan het eind beloond met een werkelijk schitterend uitzicht.  
Onderweg lunchen we (eigen rekening). In Imilchil installeren we ons in de kasbah of riad, waar 
we de komende 4 nachten zullen logeren. 

 
Dag 3, 4 en 5:  25, 26 en 27 september: 
 Drie dagen in Imilchil, waar we genieten van muziek en dans, tradities en cultuur, rituelen.  

We bezoeken een grote souk, waar je van kamelen tot pannen kunt kopen, waar veel nomaden 
van heinde en verre hun waar verkopen of benodigdheden inslaan voordat het winter wordt.  
Eventueel maken we een wandeling naar een van de meren of de hoogvlakte. 
Programma-voorstel wordt vlak van tevoren gemaakt, omdat het festival-programma in Imilchil 
ook vlak van tevoren wordt vastgesteld. 
We overnachten in een kasbah of riad. Ontbijt en avondeten zit bij de reis in. Lunches voor 
eigen rekening. 

 
Dag 6: 28 september: 
 We vertrekken vroeg, na het ontbijt, om via de zuid-oosthelling van de Atlas af te dalen naar 

Tinighir. We rijden door de imposante Toudrakloof, waar we koffie drinken. 
 Na de koffie vervolgen we onze weg via Tinighir, Boulmalne Dadès, Kelaat MGouna (rozen), 

Skoura (potterie) en Ouarzazate (filmstudio’s) om uiteindelijk in Ait ben Haddou aan te komen. 
We lunchen (voor eigen rekening) onderweg.  
In Ait ben Haddou overnachten en dineren we in een mooie riad. Hier kan je gebruikmaken van 
het zwembad of je (tegen betaling) laten verwennen in de hammam en/of met een massage. 
Er is gelegenheid om de ksar en de kasbah van Ait ben Haddou te bekijken. Deze staan op de 
werelderfgoedlijst van Unesco en hebben als decor gefungeerd voor diverse films (Babel, 
Laurence of Arabia 

 
Dag 7:  29 september:  

Laat in de ochtend of na de lunch (eigen rekening) beginnen we aan onze terugreis naar 
Marrakech. Via een pas (de Tizi ’n Tichka) reizen we terug naar Marrakech. Eveneens een 
prachtige bergweg, die het noorden van Marokko met het zuiden verbind. Onderweg stops voor 
koffie en om eventueel arganolieproducten te kopen. 
In Marrakech dineren we voor het laatst gezamenlijk en keren we terug naar het hotel waar we 
begonnen zijn.  

   
Dag 8:  30 september: einde reis 

Terugreis naar Nederland of anders. 
 
 
 
 
 
NB: tijdens de reis kan besloten worden om af te wijken van bovenstaand programma, om wat voor reden dan 
ook. Dit gaat in overleg, waarbij de veiligheid van de deelnemers voorop staat. 


