
Toubkal Marokko 
expeditie 

Hiking-Adventures.nl
Expeditie Toubkal Marokko 2018

Omschrijving Trekking van 8 dagen door hoge Atlas en uiteindelijk de top van de 
Toubkal. 
Met een hoogte van 4167 m is het de hoogste berg van het 
Atlasgebergte en van Noord-Afrika.

Reisgegevens Van 5 t/m 12 april 2018

Deelnemers 1 team van 14 personen.

Instapnivo: Dag trajecten van ongeveer 25 km in geaccidenteerd terrein met een dag 
rugzak  aankunnen.

Intest Wandeltraining

Prijs Prijs : €870,- 
(exclusief vliegreis, indicatie kosten ongeveer 250,-)

Bij de trekking is de volgende begeleiding: 
-ervaren Marokkaanse berggidsen met ezel vervoer voor de bagage; 
-1 lokale kok;  
-Minibus voor de transfers op dag 1,2,7 en 8. 

Je verblijft tijdens de trekking: 
-3 nachten in een hotel (half pension) waarvan 1x traditionele Kasbah; 
-3 nachten bij lokale bewoners;  
  
Dit is inclusief: 
-Jas en shirt 
-Begeleiding door H & A  
-Begeleiding lokale gidsen  
-alle overnachtingen op de berg en in Marrakech maaltijden op de berg 
maaltijden in Marrakech (2x) 
-fooi lokale gidsen  
-lokaal vervoer (incl. transfers van en naar vliegveld) Stijgijzers 
-gebruik duffel, stokken 
-ongevallenverzekering 

Dit is exclusief: 
-Vlucht naar Marrakech (+/- €250,-)pp.  
-Vluchtadvies vertrek 5 april vanaf A'dam naar Marrakech; vertrek 
Marrakech 12 april 2018 
-maaltijden in de steden consumpties 
-reisverzekering (+/- €15,- pp)  
-annuleringsverzekering (+/- €80,- pp) 

 

http://hiking-adventures.nl


Programma / 
Voorlichting

Programma: 1e training op zaterdag 6 januari 2018 in Apeldoorn. 

Locatie: Apeldoorn, Stayokay, Asselsestraat 330, (7312 TS)

Aanmelding 
voorlichting

Alle info wordt vermeld op www.hiking-adventures.nl en de daarop 
aangeboden documentatie. 

Inschrijving 
Expeditie

Vanaf datum plaatsing t/m 1 januari 2018 middels de knop Inschrijven 

op hoofdpagina van de site www.hiking-adventures.nl Dit formulier 

invullen en op de knop verzenden drukken. Het formulier komt dan 

terecht bij: info@hiking-adventures.nl. 

Datum 
in-test/loting

Loting: 
Direct na de in-test, vindt de loting plaats voor de beschikbare plaatsen 
en wordt het team samengesteld. 
Degene die niet ingeloot zijn, komen op volgorde van loting op de 
reservelijst te staan. Schuif je niet in vanaf de reservelijst, dan heb je 
een gegarandeerde plaats in 2019, mits deze expeditie dan wordt 
georganiseerd. 

2e trainingsdag is op zaterdag 24 maart 2017 in de Bergense  en  
Egmondse duinen. We zullen dan een mooie  stevige wandeling maken 
van 25 km. Verzamelplaats zal nog volgen.

Trainingen Trainingsdagen hebben een verplicht karakter. 
6 januari 2018 
24 maart 2018

Uitrusting Uitrustingslijst Toubkal

Vervoer Vanaf Schiphol 

Algemene 
info

www.hiking-adventures.nl
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