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Marokko Desert Challenge III oktober 2020 voor 4x4 España
Beste leden,
Zoals u wellicht hee2 gelezen in de agenda van 4x4 España gaan wij van 15 t.e.m. 26 oktober 2020 weer
richFng Marokko. Naar aanleiding van de Marokko evaluaFe 2018, 2019 en uw wensen, kunnen we u nu
nog beter gericht een echte Marokko Desert Challenge 2020 aanbieden. Ook hebben we de voorwaarden
en overtocht nu nog beter aangepast.
We verblijven nu 9 dagen in Marokko, exclusief verblijf en reisFjd naar- en van Algeciras. Dus uiteindelijk
totaal 12 dagen. Wat gaan we daar doen?
We rijden op eigen gelegenheid naar Algeciras vlak bij de haven waar we verzamelen en overnachten. ’s
Morgens vroeg de volgende dag vertrekken we naar de ferry. 1,5 uur later aangekomen in Marokko rijden
we richFng Azrou alwaar wij overnachten. De volgende dag rijden we een track naar Merzouga in de Erg
Chebbi woesFjn. In deze woesFjn verblijven wij 3 nachten in ons Luxury Tent Camp. We gaan daar oefenen

met een externe gidsen om goed in de zandduinen te kunnen rijden. De volgende dag doen we daar een
piYg rondje woesFjn met een by-pass dwars door de Erg Chebbi woesFjn en de dag daarop weer een piYg
stuk in de Erg Chebbi. Hierna vertrekken naar M´Hamid, via een piYge oude Dakar track in de Sahara,
richFng de Erg Chegaga woesFjn. We verblijven daar 3 dagen en rijden we een paar piYge tracks zonder
gidsen dwars door de Erg Chegaga woesFjn met wat lagere zandduinen. Hierna laten we onderweg de
voertuigen checken en schoonmaken in Zagora bij onze alom bekende garage Iriki, om daarna langs de
mooie palm oase in Zagora onze weg te vervolgen naar Ouarzazate alwaar wij overnachten.
De volgende dag vertrekken we naar de watervallen van Ouzoud en dan naar Beni Mellal en na de
overnachFng aldaar de volgende morgen naar Tanger Med om daar de avondboot te halen naar Algeciras in
Zuid Spanje.
De voorlaatste dag hebben we afsluitend gezamenlijk een diner en overnachFng en dag erop rijden we
weer huiswaarts.
Zoals u wellicht merkt is het een mooie Marokko Desert Challenge die u mag scharen onder een Oﬀ Road
tocht met de echte Marokkaanse cultuur onder begeleiding van ervaren gidsen. Sommige tracks zullen
redelijk piYg en een een aantal wat relaxed zijn. En er zijn in principe voldoende rustperiodes ingebouwd.
Uitgebreide informaFe vindt u op de website van www.4x4-marokko.com.
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Ook willen wij nog een extra informaFeavond op 26 februari 2020 na de ALV houden om in overleg met
jullie en van gedachte te wisselen over deze geweldige Oﬀ Road vakanFe trip. De 1e discussieavond met
diner reeds geweest in Alicante op 3-12-2019.
Alleen bij deelname van minimaal 6 en maximaal 8
voertuigen zal deze tocht doorgaan. Alles is gebaseerd
op twee personen per voertuig, inclusief de
overnachFngen in comfortabele 2, 3 en 4 sterren
hotels, plus ontbijt en diner. Brandstof en lunch zijn
voor eigen rekening. Als u zich hiervoor deﬁniFef
aanmeldt en dat kan nu al, dan verwachten we van u
een aanbetaling van € 250,- per persoon. Wij
verwachten een uiteindelijke eindprijs met 8
voertuigen van ca. € 995,- per persoon all-in
(adankelijk van jullie verdere wensen).
Wij hebben nu al een aantal aanmeldingen en aanbetalingen binnen, dus wacht niet te lang met uw besluit!
Vol is dus echt vol! We willen als einddatum voor de deﬁniFeve inschrijvingen uiterlijk 31 december a.s.
aanhouden.
Tevens moet er u er rekening mee houden dat uw auto Fp top in orde moet zijn en hee2 u een extra AT
reservewiel met band nodig, ook een complete verbandtrommel is verplicht, verder krijgt u van ons later
een lijstje met nog meer noodzakelijke dingen. Een uitgebreide brieﬁng volgt.
E.e.a. is geheel onder voorbehoud en adankelijk van het aantal deelnemers dat meegaat.
Hee2 u vragen mail die dan naar roadmaster@4x4-marokko.com of bij het bestuur van 4x4 España
info@4x4espana.com
Even nog een paar belangrijke punten:
Inschrijven kan via roadmaster@4x4-marokko.com o.v.v. “Deelname Marokko Desert Challenge 2020” of via het
inschrijﬀormulier op de website en de loFng wordt door het bestuur in overleg 4x4 Marokko gedaan
Jaarleden gaan vóór de dag-leden en bij betaling van € 250,- is uw deelname deﬁniFef
Bij te weinig belangstelling (wat wij zeker niet verwachten gezien de eerdere belangstelling), krijgt u de aanbetaling
volledig terug
Bij voldoende belangstelling is de € 250,- aanbetaling nodig voor de organisaFe/gidsen/reserveringen/hotels e.d.,
bij annuleren zal dit bedrag niet geresFtueerd worden (uitzonderingen hierop zijn ter beoordeling van de
organisaFe). Sluit hiervoor dus een annuleringsverzekering af
Wij willen met maximaal 8 stuks (door onze TD gekeurde) 4x4 voertuigen met lage gearing vertrekken
2 reservewielen met AT band, verbandtrommel, Garmin Overlander GPS, Smartphone of tablet en een 27 Mc radio
zijn verplicht zie hiervoor www.4x4-marokko.com
George is bereikbaar op +34 966 924 270 of +34 692 788 105 en +31 162 714 093
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