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Wij zijn een Nederlandse reisorganisatie, gespecialiseerd in de bestemmingen Andalusië, Portugal,
Marokko en de Sahara. 

 
Het lokale leven ervaren, contact met de lokale bevolking en slapen op bijzondere plekken staan bij
ons centraal. We bieden thematische reisroutes aan voor rondreizen, bouwstenen, losse activiteiten

en reizen op maat.
 
 

Wie zijn wij

De weergegeven informatie en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud. Voor
de meest actuele informatie/prijzen, check onze website
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Wie is Barrio Life
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Thematische reisroutes en
creativiteit
Reis per jeep, kameel, huurauto,
hippiebusje, al wandelend of met de
trein. Geef je reis een spontaan
karakter door 'reizen op maat' of
kies voor een echte thematische reis

Beleving, ook van de gebaande
paden
We bieden een tal opties: van de
gebaande paden tot het contact
met de lokale bevolking. Wandel
door de gebergte, ontmoet locals
in dorpen of help mee bij lokale
boederijen

Duurzame activiteiten en lokale
projecten
We compenseren de CO2 van je
gehele reis en investeren in lokale
duurzaamheidsprojecten. Hiervoor
werken wij ,onder andere, samen
met Greenseat

Contact met echte regiokenners
Wij zijn specialist in verschillende
regio's, in Marokko, Andalusië en
Portugal. Daarnaast wij kunnen je
goed adviseren om de reis te vinden
die het beste bij je reiswensen past

https://greenseat.nl/es/


Leuke activiteiten en lokaal contact: De
activiteiten die je bij ons boekt zijn met goede
gidsen en privé of in kleine groepjes, zodat je écht
contact maakt. 

Goed georganiseerde reizen: Onze reizen zijn
goed doordacht, en tot in de puntjes verzorgd,
zodat je onbezorgd kan genieten van je vakantie
of rondreis.

Aanpassen op maat: Elke reis is bij ons aan te
passen naar wens. Een dagje langer, korter, of een
reis helemaal op maat? Het is allemaal mogelijk! 

Hoge prijs/kwaliteit verhouding: Profiteer van
onze directe contacten ter plaatsen, waardoor je
een betere prijs-kwaliteit van ons krijgt dan bij
andere reisorganisaties. Wij bieden reizen voor alle
budgetten, ook voor wie een klein budget heeft. 

Wat bieden wij aan?

4

© 2021 Barrio Life

Zelf geschreven routeboek met
bezoeksuggesties
Je krijgt bij boeking een door ons zelfgeschreven
routeboek boordevol met bezoeksuggesties en
lokale tips die je niet in de reisgidsen vindt. Met de
hand samengesteld voor jouw eigen reisroute. 
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Karakteristieke accommodaties: Je verblijft in
sfeervolle en karakteristieke accommodaties.
Deze zijn vaak kleinschalig en met een goed
comfortniveau. 



Bestemming
Marokko

Marokko ligt op vier uur vliegen vanuit
Nederland. De sprookjesachtige sfeer is
een waar feest voor de zintuigen. De
hartelijke en gastvrije bevolking bestaat
uit Berbers, Arabieren en Nomaden en
kent veel historie. Het land biedt een
aantrekkelijke combinatie van hoge
zandduinen, groene palmbomen,
stranden aan de kust, een besneeuwde
Atlasgebergte en paleizen in de
Koningssteden Fes en Marrakech. Reizen
kan het hele jaar rond en het Sahara
klimaat is ideaal voor de winter.
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Tijdens deze Rondreis Zuid Marokko bezoek je
de mooiste natuurgebieden en de zandduinen
van de woestijn. Ver van de toeristische routes
kom je in contact met de lokale bevolking en
geniet je van de natuurwonderen in het zuiden
van Marokko. Met de huurauto rij je onder
andere langs Taroudant, het Ameln vallei en 
 het culturele  en natuurmecca Tafraoute, de
stranden van Mirleft, Taghazout en Paradise
Valley. Voor de kamelentocht door het woestijn,
min Erg Chegaga, wordt apart transport met
chauffeur ingehuurd. 

13-daagse  Rondreis
Zuid-Marokko naar de

mooiste natuur
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Afhankelijk van het seizoen zie je de besneeuwde

bergtoppen van het Atlas gebergte in de verte

boven de stad uit tornen. Je bevind je in de Souss

vallei, een vruchtbare vallei waar de

Berberbevolking uit de dorpjes naar Taroudant

komen om hun groentes te verkopen. Je wordt hier

op de lokale markt (souk) niet veel aangesproken

en het is een lekker stadje om te acclimatiseren en

te genieten van het Marokkaanse leven. Houd je

van hoogtes en wil je touren? Rijd dat zeker de

Atlas in en maak een halve dagtocht over de

haarspeltbochten van Tizi n Test, één van de

spectaculairste wegen in Marokko.

Bij aankomst op het vliegveld van Agadir staat er een

huurauto voor je klaar. Als je vlucht vroeg aankomt,

raden we aan om, tezamen met onze lokale tips, o.a.

het fort en het grote stadstrand van Agadir te

bezoeken. Je slaapt de komende twee nachten in het

stadje Taroudant, wat op een uur rijden ligt ten oosten

van Agadir. Onderweg richting Taroudant zie je de

fruitboomgaarden die Agadir rijk is en stop onderweg

bij stalletjes voor het kopen van de lekkerste bananen

en sinaasappels. Je overnacht in een kleinschalige

guesthouse in de prachtige rood ommuurde stad van

Taroudant en ga op pad met onze lokale tips.

Reisprogramma per dag

Dag 1, Landen tussen de
sinaasappelbomen van Agadir

Dag 2, Taroudant, het ¨kleine
Marrakech¨
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Vandaag is je eindpunt het dorpje Foum Zguid,
op de rand van de Sahara woestijn. Het is mooie
dag rijden (5-6 uur), waarbij je onderweg
oostwaards door de Souss vallei rijdt en al snel
de oude Kasbah (kasteel)van Tioute kan
bezoeken. Een stop verderop is ook het Safraan
stadje van Taliouine, waar je wat van dit
bijzondere product kan kopen en tevens een
bezoek kan brengen aan de bijzondere Kasbah
van de Glaoui´s, een regionale bevolkingsgroep.
In de groene oase van Foum Zguid check je in bij
de familie Zwin in hun sfeervolle herberg en
ervaar hun gastvrijheid en een lekkere maaltijd.

Vanochtend kan je ervoor kiezen te genieten van de
relaxte dorpssfeer, een wandeling naar het
dorpsplein voor het kopen van een woestijnsjaal of
een bezoek brengen aan de naastgelegen Kasbah.
Een fietstocht en bezoek aan vier prachtige
bewoonde- en niet bewoonde Kasbah´s is ook
mogelijk voor de ochtend. Na de lunch staat er een
privé 4x4 jeep te wachten, waarmee je al na 5
minuten het asfalt afrijdt en in anderhalf uur naar
de zandduinen van Erg Chegaga rijdt. Aangekomen
staan de kamelen klaar en wandel je de diepe
zandduinen in voor een overnachting in een
nomadentent inclusief diner, kampvuur en
prachtige sterrenhemel.

Dag 3, Prachtig rijden door het
Midden-Atlas gebergte

Dag 4, Een woestijnavontuur en
de zandduinen van Erg Chegaga
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Vanochtend word je wakker van de zon of van de
geur van het ontbijt en nadat het tentenkamp is
afgebroken wandel je met kamelen terug naar
waar je begonnen bent. Je neemt afscheid van de
woestijngids en kameel en rijdt per 4x4 jeep weer
terug naar Foum Zguid. Daar pik je je huurauto
weer op en rijd je over een bijzondere oude
woestijnroute, waar we je graag meer over
vertellen. De eindplek vandaag is het stadje Tata.
Deze wild-west plek, ver van de grote steden en bij
de grens van Algerije heeft iets filmachtig. Het
stadje staat bekend om de best bewaarde
rotstekeningen die je in Marokko kan bekijken.
Interesse om ze te zien? Laat het ons weten en dan
informeren we je over de mogelijkheden.

Dag 5, Rijden op de oude
handelskaravaan route naar Tata

Vanochtend na het ontbijt rijd je in 3-4 uur naar
het dorpje Tafraoute, een prachtige uitvalsbasis
in de Ameln vallei, waar je drie nachten verbllijft
in een mooie B&B met zwembad. Het is het
gebied van grote rode graniete stenen en bergen
en mooie palmerijen; groene akkers onder de
palmbomen. Vanmiddag kan je Tafraoute
ontdekken per fiets of wandelend en de
rotstekeningen bij Tazekka ontdekken.

Dag 6, De parel van het zuiden,
de omgeving van Tafraoute
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Vandaag ontmoet je onze wandelgids die je op
pad neemt voor een dagtocht door de Ameln
vallei en de berg van Jbel Lekst, een paradijs
voor wandelaars. Afhankelijk van je conditie
en ervaring kan de wandeling over plattere
gedeeltes gaan of juist meer uitdaging
bevatten. Onderweg kom je pittoreske
Berberdorpjes tegen, mooie rotsformaties en
zijn er prachtige uitzichten en lunch je in een
lokaal huis. Terug in Taroudant kan je
ontspannen bij het zwembad of je eigen plan
trekken.

Vanochtend kan je erop uit trekken om de zeven
watervallen van Ourika te bezoeken alvorens je
in een uur naar Marrakech rijdt, het eindpunt
van de reis. Op de route naar Marrakech zijn
verschillende oasetuinen te bezoeken,
ontworpen door architecten. Je checkt in bij een
guesthouse/Riad in het centrum van Marrakech,
levert de huurauto in en je kan vanmiddag een
verkennende wandeling maken naar het
stadsplein Djema Efna.

Dag 7, Wandeltrektocht door de
bergen van de Ameln vallei

Dag 8, Fietsen door de Oase en
contact met de lokale bevolking
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Alvorens je aankomt in je volgende stop, het
strandplaatsje Mirleft, kan je onderweg op de
route nog stoppen bij de Medina van het stadje
Tiznit. In de lokale souk vind je hier een groot
gedeelte met Berber juwelen en zilver. Vanuit
Tiznit rijd je naar de Atlantische kust van
Marokko en in Mirleft hebben we een
sfeervolle strandherberg voor je gereserveerd
voor twee nachten. Mirleft is een plek waar
surfers, artiesten en musici samenkomen als
alternatief voor het commerciële Agadir. Geniet
van strand, vistajine´s en ontspannen.

Vandaag kan je genieten van een stranddag of
ervoor kiezen om een stukje zuidwaarts te
rijden met de auto en de koloniale historie van
Marokko mee te maken in Sidi Ifni. Een
strandplaats met een Spaanse wijk en onderweg
op de route liggen de spectaculaire wilde
stranden van Legzira; waar rotsinformaties en
twee grote bogen boven het strand dit een
bezoek waard maken.

Dag 9, Rijden naar de kust van
Marokko

Dag 10, Bezoek aan de wilde
stranden en koloniaal Sidi Ifni
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Vanuit Mirleft rijd je vandaag naar
Taghazoute, een rustig en pittoresk
surfersdorpje ten noorden van Agadir.
Onderweg kun je een mooie stop maken bij
Oued Massa, waar het grote natuurpark
Souss-Massa. Een mooi park om een stop te
maken voor een wandeling of als je
vogelliefhebber bent, zijn hier veel soorten
inclusief Flamingo´s te spotten. Je rijdt voorbij
Agadir en checkt in voor twee nachten in een
mooie strandherberg.

In de heuvels en het binnenland achter
Taghazoute, bevinden zich de prachtige
watervallen van Immouzer. De mooiste
watervallen van Marokko, gelegen in een
prachtig natuurgebied, waar gezommen en
gewandeld kan worden. Je kan kiezen voor een
stranddag en de omliggende standen zoals
Banana Beach (omgeven door bananenbomen)
te bezoeke, of erop uit gaan met de auto om dit
natuurgebied te bezoeken.

Dag 11, Overnachten in het
surfersdorpje Taghazoute

Dag 12, De watervallen van
Immouzer
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Taghazoute ligt op een uur rijden van het vliegveld
van Agadir en afhankelijk van je vlucht kan je de
dag nog gebruiken voor strand of een bezoek
maken aan Agadir voor een laatste souvenir of het
rustige brede zandstrand. Mocht je de reis nog
willen verlengen met bijvoorbeeld een bezoek aan
Marrakech, rijd je in een kleine vier uur naar deze
Koningstad en is het mogelijk om daar de auto in
te leven en terug te vliegen.

Dag 13, Vlucht terug naar
Nederland of verlengen
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Zou je deze reis willen aanpassen? Geef ons je
wensen door en dan passen we de reis
kosteloos en vrijblijvend aan op maat.  



Tijdens deze reis overnacht je in  acht steden en dorpjes. De accommodaties per bestemming staan hieronder
beschreven op volgorde van de reis.

 
De Riad en B&B zijn centraal gelegen en zien er modern uit. De kamers zijn eenvoudig maar traditioneel ingericht en

je hebt een eigen badkamer. Er zijn algemene ruimtes zoals een bar en een lounge en buiten kan je gebruik maken
van het zwembad of tuin/terras. Verder verblijf je ook in een nomadentent en herberg, om een échte, lokale ervaring
op te doen. Onderstaande foto's en beschrijvingen van de accommodaties kunnen afhankelijk van de periode van je

reis iets afwijken.
 

Onderstaande foto's en beschrijvingen van de accommodaties kunnen afhankelijk van de periode van je
reis iets afwijken.
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Accommodaties

Dag 1-2: Taroudant – Riad – Middenklasse
De komende nachten verblijf je in het historische centrum van Taroudant, op een rustige plek naast de medina

aangrenzend aan de oude stadsmuren. De riad biedt kamers met uitzicht op de Kasbahs en elke kamer heeft een
eigen badkamer met douche. Er is een restaurant met lokale specialiteiten evenals een gedeelde lounge, en ook

een thuisbioscoop voor filmprojecties. Verder kan je gebruik maken van de hammam, of het zwembad met terras.
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Dag 4: Erg Chegaga – Nomadentent
Je overnacht in een unieke accommodatie tussen de zandduinen van Erg Chegaga. Op deze afgelegen, rustgevende

plek verblijf je in een grote, luxe tent en een gedeelde badkamer met douche. Elke avond kan je genieten bij de
buitenhaard en de sterrenhemel bewonderen. In de ochtend wordt hier ontbijt geserveerd.

Dag 5: Tata – Pension – Middenklasse
Je overnacht in een pension heel dichtbij het centrum van Tata, in een toeristische wijk. De accommodatie ligt in
een groot gebouw, en de kamers zijn authentiek, Marokkaans ingericht. Je hebt een eigen badkamer in je eigen

ruimte. Verder heeft de accommodatie een lounge, en een zwembad waar je tot rust kan komen.

Dag 3:  Midelt – B&B – 2-3 sterren
Je verblijft in Midelt dichtbij het centrum op een rustige, centrale ligging. De B&B heeft een karakteristieke

uitstraling en is eenvoudig en antiek ingericht. De kamers zijn ruim en je hebt een zithoek, en privé-badkamer
met douche. Er is een restaurant en gemeenschappelijke lounge. Je mag ook gebruik maken van de tuin, het

terras, en het zwembad.
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Dag 9 - 10: Mirleft – Riad – Middenklasse
Deze accommodatie bevindt zich aan het strand net buiten de stad Mirleft, op 2,7 KM van Plage Imin Turga. De

accommodatie is modern, en biedt mooie, goed uitgeruste kamers met eigen badkamer en zithoek. Er is een
restaurant en een gemeenschappelijke lounge om te relaxen. Je kan ook gebruik maken van de tuin, het terras en

de buitenzwembaden.

Dag 11 - 12:  Taghazoute – Riad – Middenklasse
De laatste accommodatie van deze reis ligt aan het strand van Taghazout, vlakbij de Panorama Point Surf Spot
(100 M) en de Anchor Point Surf Spot (1,9 KM). De accommodatie biedt moderne, simpele kamers en een eigen

badkamer. Er is een keuken, zithoek en eetruimte. De omgeving biedt talloze watersport mogelijkheden.

Dag 6 - 8:  Tafraoute – B&B – Middenklasse
Je reist verder naar een traditionele accommodatie op 5 KM van Tafraoute. Het pension biedt traditionele,

eenvoudige kamers met een eigen badkamer en een patio met uitzicht op de bergen. Verder is er een restaurant
en een gemeenschappelijke lounge. Buiten kan je gebruik maken van de tuin, de patio en het terras, en het

seizoensgebonden zwembad.



Entreegelden voor attracties/bezienswaardigheden
Lunch & diner (uitgezonderd het diner in de woestijn)
Borg voor de huurauto
Lokale toeristenbelasting
Reis- en/of annuleringsverzekering
Fooien, souvenirs en persoonlijke uitgaven

Exclusief de bovengenoemde prijs

Reisdetails & prijs
Reissoort: Marokko/Fly-Drive/1 week
Reisduur: 10 dagen

Beste seizoen: Gehele jaar

Reissom vanaf: €1295 p.p. o.b.v. 2 pers.

De weergegeven informatie en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud.
Voor de meest actuele informatie/prijzen, check onze website
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Veilig en garant op reis

Retourvlucht vanuit Nederland naar Agadir
12 nachten o.b.v. B&B  in de natuur o.b.v. van logies ontbijt (vaak met
een zwembad)
Huurauto vanaf het vliegveld. De auto is all-risk verzekerd voor alle
reisdagen
Jeeptocht naar woestijn
Kamelenwandeling en diner in woestijn
Dagtocht met gids in berggebied Tafraoute
Uitgebreid reisbescheiden pakket met compleet Barrio Life routeboek
Administratie- en boekingskosten

Inclusief de bovengenoemde prijs



Stap 1: Ga naar www.barrio-life.nl
Stap 2: Ga naar Marokko en selecteer 'Fly-drive - 1 week' of 'Alle Marokko reizen'
Stap 3: Klik op ' Rondreis Zuid-Marokko naar de mooiste natuur' (13 dagen)
Stap 4: Rechts op de pagina staat de knop 'Offerte aanvragen'

'

Stap 5: Vul je gegevens in samen met je vragen/opmerkingen. Eenmaal
ingevuld, klik op 'versturen'. Eén van onze reisspecialisten zal z.s.m. reageren!

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor je geplande
reisdatum/periode
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Hoe te boeken?

Veilig en garant op reis

Geintresseerd in deze reis? 



Heb je langer of korter de tijd? Wil je een extra nacht boeken op locatie?

Of heb je een andere activiteit in gedachten? Geef ons je wensen door.

Wij sturen je de brochure die past bij jouw reiswensen, of we doen je

een voorstel voor een reis op maat.

Hoe kan ik deze reis aanpassen?
Stap 1: Stel jezelf de vraag: 'Wat wil ik aanpassen?'

Stap 2: Ga naar de website www.barrio-life.nl, en selecteer Marokko/Fly Drive/ 1

Week of  kijk onder 'Alle Marokko reizen'. Kies  'Rondreis Zuid-Marokko naar de

mooiste natuur' (13 dagen)

Stap 3: Druk op de knop 'Reis op maat?' 
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Stap 4: Vul je wensen in en wij komen z.s.m. terug met een passend voorstel

Wil je deze reis aanpassen?



Meer informatie hierover? 

Bezoek onze website: www.barrio-life.nl, of bel ons op 020-2214178 
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Hike

History

Explore

Meet

Take Care

Inspire

Taste

Reisthema's

Fly-drive van 1, 2 of 3 weken

Familiereizen

Steden- en treinreizen

Natuur- en wandelreizen

4- a 5-sterren luxe reizen

Glamping reizen

Soort reizen

We bieden een scala aan van diverse type reizen in Marokko: kort,

lang, eenvoudig en luxe reizen. Daarnaast bieden we ook

verschillende reisthema's aan:
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Is deze reis toch niet helemaal naar wens?

https://barrio-life.nl/hike/
https://barrio-life.nl/history/
https://barrio-life.nl/explore/
https://barrio-life.nl/meet/
https://barrio-life.nl/take-care/
https://barrio-life.nl/inspire/
https://barrio-life.nl/taste/
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Vragen, opmerkingen of wil je een reis boeken?
Neem contact met ons op! 

Wij hanteren de volgende kantoortijden
Maandag tot en met vrijdag: 09:00 – 18:00

Weekend en feestdagen: Gesloten

© 2021 Barrio Life

Wil je up-to-date blijven van onze laatste reizen? Volg ons op social media

@Barrio Life Nederland @barriolifenl @Barrio Life

Adres: Vredebestlaan 3, 2685AJ Poeldijk
Nederland

Telefoon (binnen en buiten kantoortijden): 020-2214178
Website: www.barrio-life.nl 
E-mail: info@barrio-life.nl

Of stuur ons een chat via de website!

Wil je iemand meenemen? Deel deze brochure (PDF) online! 


