FICHE TREKKING
Ook jouw reiservaring is welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de
‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel
verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!
Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com.

Steekkaart
Gebied: Atlas
Land: Marokko
Route: zelf uitgestippeld circuit in de Hoge Atlas
Aantal wandeldagen: 5
Reisperiode en condities: 20-24 september 2014, herfst.
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):
1. Setti Fatma, 1500m – Timichchi, 1850m (4u, 350m H, 13km)
2. Timichchi, 1850m – Tizi-n-Tacheddirt, 3230m (4u) – Tacheddirt, 2345m (2u), totaal =
6u, 1380m H, 885m D, 11km
3. Tacheddirt, 2345m – Tizi-n-Tamatert, 2279m (2u30) – Aourirt-n-Ouassif, 2724m
(1u30) – Imlil, 1740m (3u), totaal = 7u, 450m H, 1050m D, 12km
4. Imlil, 1740m – Aroumd, 1900m (1u) – Sidi Chamharouch, 2350m (1u30) – Refuge
Toubkal, 3200m (2u30), totaal = 5u, 1460m H, 11km
5. Refuge Toubkal, 3200m – Jbel Toubkal, 4167m (3u30) – Refuge Toubkal, 3200m (3u)
– Aroumd, 1900m (3u) – Imlil, 1740m (45 min.), totaal = 10u15, 1000m H, 2450m D,
18km

Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Vlucht Brussel of Charleroi - Marrakech, rechtstreeks of via tussenlanding (in mijn geval,via
Casablanca)
“Grand taxi” of minibus Marrakech – Setti Fatma
“Grand taxi” of bus Imlil – Marrakech via Asni

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
a. Lonely Planet, Maroc, 2009 (goede algemene informatie over Marokko en
Marrakech, goede beschrijving Atlas Circuit, Jbel Toubkal circuit, Imlil-Setti Fatma
circuit.
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b. Trekking in the Atlas Mountains, Karl Smith, Cicerone, 2009, zeer goed boekje met
knappe beschrijving van een groot circuit in de Toubkal regio en van de verschillende
bergen en hun voornaamste routes in de Hoge Atlas, wel ontbreken er handige
kaartjes.
c. Trekking map 1:100.000 High Atlas Morocco, terraQuest. Grote schaal maar meer
dan voldoende duidelijk voor het door mij gevolgde circuit.

Ervaren terrein- en weerscondities
Dag 1: asfalt- en grindwegen, zeer eenvoudig terrein (T1); zwaar bewolkt, felle regenbuien
tegen einde van de dag. Temperatuur zeer draaglijk.
Dag 2: smalle bergpaadjes, niet moeilijk (T2). Hele dag zware regenbuien. Zeer koud op het
hoogste punt van de tocht (boven 3000m !).
Dag 3: asfalt- en grindwegen, zeer eenvoudig terrein (T1); optionele verlenging van de tocht
via de top van de Aourirt-n-Ouassif: geen pad meer, klauteren via een steile kam (T4), zeer
steile directe afdaling naar de weg tussen de Tizi-n-Tamatert en Imlil (T3). Zeer mooi weer,
redelijk warm.
Dag 4: zeer druk begaan en breed pad (T2). Zeer mooi weer, redelijk warm.
Dag 5: In de duisternis amper zichtbare padsporen. Nadien sporen in de sneeuw. Door de
uitzonderlijke condities (sneeuw boven 3400m, verijsde hellingen) geen normaal
bergwandelen meer maar alpinisme (F). Zeer mooi weer, koud (boven de 4000m !).

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
Onbestaande. Met behulp van de kaart, en eventueel de GPS (ik heb tracks op het internet
gevonden) is de weg gemakkelijk te vinden en zijn er amper oriëntatieproblemen. In
twijfelgeval altijd vragen aan de lokale bevolking die je vriendelijk te woord zal staan. Vanaf
Imlil tot aan de Toubkal-hut: zeer druk bewandeld pad. Toubkal hut tot Toubkal top: begin
van het pad zeer moeilijk te vinden in het donker (best de dag voordien even zoeken).

Bevoorrading (voeding en water)
Voeding: Timichchi/ Tacheddirt /Toubkal-hut: ’s avonds warme maaltijd, ’s ochtends
uitgebreid ontbijt. Restaurants in Setti Fatma en Imlil.
Tussendoortjes: winkels in Setti Fatma en Imlil.
Water: winkels in Setti Fatma en Imlil. Fleswater in de gite in Timichchi. Kraantjeswater
overal behalve in Timichchi (gebruik Micropur of kook !)
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Overnachting + nuttige links
1. Marrakech: Riad Gallery 49 (zie op booking.com)
2. Timichchi: gîte chez Brahim (aanrader !)
3. Tacheddirt: hotel Tigmi Tachddirt (http://www.booking.com/hotel/ma/tigmitachddirt.fr.html)
4. Imlil: maison d’hôtes Dar Assarou (http://www.dar-assarou.com/) (aanrader !)
5. Refuge du Toubkal (CAF, vergeet je lidkaart van de Kbf niet !)
http://www.refugedutoubkal.com/

Optioneel: Tips rond materiaal
Normale bergwandeluitrusting, rugzak 45 liter, warme fleece of donsvest niet vergeten (het
kan ’s avonds en op de top van de Toubkal serieus koud worden), regenvest, warme
slaapzak. Indien kamperen: volledige kampeeruitrusting.
Eventuele gebruikte hulpmiddelen: door de uitzonderlijke omstandigheden (verijsde
hellingen op weg naar de Toubkal top) waren stijgijzers een absolute must (anders steil maar
eenvoudig en zeer moeizaam pad in het puin). Je kan deze ook huren in Imlil of proberen
een paar vast te krijgen in de Toubkal hut, maar reken er niet teveel op, want niemand
neemt in september stijgijzers mee en als er dan ijs ligt stort iedereen zich op de weinige
voorhanden zijnde exemplaren! Ik heb het zonder stijgijzers gewaagd (en ook de top bereikt
en veilig teruggekomen), maar ik raad het niet aan, ik heb dit enkel op basis van mijn
ervaring met alpinisme kunnen doen (en we zijn mensen tegengekomen die uitgegleden zijn
en het met lichte tot zware blessures hebben moeten bekopen).

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
Uitzonderlijk mooi circuit, waarvan de moeilijkheidsgraad in normale omstandigheden (en
met het uitlaten van de Aourirt-n-Ouassif top) redelijk eenvoudig is. Weinig tot zeer weinig
mensen tegengekomen tussen dag 1 en dag 3. De beklimming van de Toubkal daarentegen is
zeer druk, er zijn zeer vele begeleide trekkinggroepen, de Toubkal is dan ook één van die
modetoppen die iedereen gedaan wil hebben (maar het is dan ook de moeite !). Enkele
langere etappes (dag 3 en vooral dag 5 !). De bergdorpjes waren ietwat ontgoochelend (vuil,
smerig, lastige kinderen, gewiekste kerels die je naar hun gîte willen meekrijgen). Geen
oriëntatieproblemen gehad. Ik heb geen beroep gedaan op een gids en/of een ezeldrijver
(dit i.t.t. 95% van alle westerse toeristen die ik daar ontmoet heb), maar zou niet aarzelen
om dit wel te doen bij tochten die iets meer ‘off the beaten track’ zijn en in
onhergbergzamer terrein leiden (waar er geen gîtes meer zijn en ook totaal geen
bewegwijzering is).

Foto’s
Link naar online fotoalbum:
https://plus.google.com/photos/101349592238483451054/albums/6064177783965468529
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Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 100 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com

Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
Link naar online reisverslag:
Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com

Contactgegevens
Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via hugues.parasie@skynet.be
(geef hier je emailadres in)
Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag
zal doorspelen aan de schrijver
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