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Toubkal 2018 

De Toubkal. Het is de hoogste berg van Noord-Afrika, Marokko en de Atlas. Beklim je de 
Toubkal met ons, dan mag je met recht spreken van een reis naar de top. Je begint in 
Marrakech, waar je je in het oude deel tussen de Souks, slangenbezweeders en kleur- en 
geurrijke eetkraampjes in een duizend-en-een-nacht sprookje waant. Daarna maak je 
een trekking door de hoge Atlas, waar het droge en toch groene landschap je zal 
verrassen, net als de schitterende uitzichten en de vriendelijke lokale bevolking. Je 
overnacht in berberdorpjes waar je kennis zult maken met de nodige lokale gewoonten. 
De laatste dagen stap je echt de hoogte in waar je vanuit de CAF berghut de top van de 
Toubkal beklimt. 
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Dag 1 
Aankomst vliegveld Marrakech en vervoer per minibusje naar Marrakech. Avondmaaltijd 
en overnachting in hotel in Marrakech.  

Dag 2 
Per minibus naar Asni en vervolgens trektocht van Asni naar Tiziane. Overnachting in 
Tiziane. 4 uur wandelen. 600 meter stijgen en 300 meter dalen. 

Dag 3 
Trektocht van Tiziane naar Azib ’n Tizgui. Overnachting in Tizgui. 800 meter stijgen en 
400 meter dalen.  

Dag 4 
Trektocht van Azib ’n Tizgui naar Tamsoult. Overnachting Tamsoult. 600 meter stijgen en 
900 meter dalen.  

Dag 5 
Trektocht van Azib Tamsoult naar refuge CAF. Overnachting refuge CAF. 1200 meter 
stijgen en 300 meter dalen. 
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Dag 6 
Beklimming Toubkal (4167 mter). Overnachting in refuge CAF. 1000 meter stijgen en 
1000 meter dalen. 

Dag 7 
Trektocht van refuge CAF naar Imlil (1500 meter dalen). Vervolgens per minibusje naar 
Marrakech. Eigen invulling Marrakech. Overnachting hotel Marrakech. 

Dag 8 
Afsluiting en vertrek deelnemers. 
 

Niveau / Instroom Deelnemers met voldoende basisconditie

Deelnemers 8-14 deelnemers

Data 5-04-2018 tm 12-04-2018

Prijs € 870,- p.p.

Inclusief • Begeleiding H & A instructeur 
• Begeleiding door lokale gidsen 
• Jas en shirt 
• 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 hardshell jas en broek (twv €80) 
• ongevallenverzekering

Exclusief • Vlucht naar Marrakech (+/- €250 ) 
• bergsportkleding 
• maaltijden in de steden 
• consumpties 
• reisverzekering (+/- €15 pp) 
• annuleringsverzekering (+/- €80 pp)


