
Magische woestijnlandschappen in Mauritanië
Reisvoorstel

Dit is een voorbeeld van een reisschema, we werken graag jouw voorstel op maat uit!
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Jouw Bantoe reis 
in een notendop

Inhoudstafel

In dit reisvoorstel vind je  alle nodige informatie over 
de bestemming, jouw  lokale gids, de verschillende 
activiteiten en veel meer. 



1. Over Bantoe

Verantwoord 
reizen naar Afrika
Op zoek naar een avontuur op een unieke bestemming? Zin 
om volledig ondergedompeld te worden in een andere 
cultuur en bovendien iets terug te kunnen geven aan de 
lokale community? En vooral, klaar om het échte Afrika te 
beleven? Dan ben je bij Bantoe op de juiste plaats. 

Bekijk de 10 geboden van Bantoe

http://bantoe.be/about
https://www.bantoe.be/about


2. Jouw lokale gids

Hamedine
Ook in Mauritanië werken we met een  kleinschalige lokale 
partner die dezelfde waarden als Bantoe deelt. Maak kennis 
met Hamedine, jouw lokale gids tijdens je rondreis in 
Mauritanië. 

Lees het interview met Hamedine

http://bantoe.be
https://www.bantoe.be/stories/interview-met-de-lokale-gids-van-mauritani%C3%AB


In het hart van de 
Sahara
Mauritanië heeft een bijzonder rijke geschiedenis en een 
aantal historische steden die niet te missen zijn tijdens je 
rondreis. Vogelliefhebbers kunnen hun ei kwijt in Parc National 
du Banc d’Arguin, sinds kort op de werelderfgoedlijst van 
Unesco. 

Gesluierde mannen in stoffige steden, paradijselijke oases, 
kamelenkaravanen en prachtige sterrenhemels vormen het 
steevaste decor van jouw reis in Mauritanië. 

Feitenfestival
3. Over Mauritanie

Hoofdstad Nouakchott

Talen Hassaniya, Arabisch, Frans, lokale 
talen

Uurverschil Geen in de zomer, 1 uur later in de 
winter

Munteenheid Ouguiya

Beste reistijd Oktober - april

Ontdek nog meer over Mauritanië

http://bantoe.be/malawi
https://www.bantoe.be/bestemmingen/mauritani%C3%AB


4. Een kort overzicht van je reis

Je reis in een 
notendop

Dag 1  — Heenvlucht en aankomst in de hoofdstad Nouakchott

Dag 2-3 — Parc National Banc d’Arguin

Dag 4 — De kuststad Nouadhibou

Dag 5 — De impressionante monoliet Ben Amera

Dag 6 — De oase van Terjit

Dag 7-8  - Unesco werelderfgoed in Chinguetti en Ouadane

Dag 9 - Adembenemende canyons en oasissen

Dag 10 - Atar, de hoofdstad van de Mauritaanse woestijn

Dag 11 — Terugrit naar Nouakchott en terugvlucht

Op basis van je  persoonlijke voorkeuren stellen wij een 
reisschema op. Hier proberen we steeds een leuke mix te 
brengen van lokale ervaringen, cultuur en natuur. Uiteraard 
kunnen we deze zaken verder finetunen in onderling overleg. 





5.  Omschrijving van de reis, dag per dag

Dag 1 - Aankomst Nouakchott

Je neemt de internationale vlucht naar Nouakchott, de 
hoofdstad van Mauritanië. Bij aankomst ontmoet je jouw lokale 
gids en chauffeur die je ook helpt bij de formaliteiten. Transfer 
naar je verblijfplaats en tijd om even te bekomen van de vlucht. 
Afhankelijk van het uur van aankomst is er nog tijd om al een 
glimp van de hoofdstad op te vangen. 

Overnachting in kleinschalig hotel in Nouakchott. 

Dag 2 - Banc d'Arguin National Park

Je verlaat Nouakchott en maakt een tussenstop bij Nouamghar 
en Chami, de toegangspoort van de Unesco site Parc Banc 
d'Arguin. Tijd voor een plons in de Atlantische Oceaan of een 
wandeling langs de kliffen. Hier ontmoet de woestijn de 
Atlantische Oceaan. 

'S avonds sla je hier de tent op en val je in slaap met het geluid 
van de golven. 



Dag 3 -  Banc d'Arguin National Park

Sta vroeg op en maak kennis met je kapitein voor vandaag. Je 
spendeert vandaag bijna 5u op zee, al zeilend. Bezoek kleine 
eilandjes, spot honderden verschillende vogelsoorten en met een 
beetje geluk zie je dolfijnen. 

Overnachting in lokale tenten in Iwik. 

Dag 4 - Nouadhibou

Verlaat het nationaal park en rijd richting de havenstad van 
Mauritanië, Nouadhibou. Bezoek Cap Blanc, de oude 
scheepswrakken en de haven van Nouadhibou. Loop ook eens rond 
in de markt van Nouadhibou om lokale Mauritaanse levensstijl te 
leren kennen.

Overnachting in Nouadhibou

Dag 5 - Ben Amera

Vertrek zo vroeg mogelijk want er staat een lange 'off road' weg 
voor de boeg. Je verlaat de kust en rijdt het hartje van de woestijn in. 
Een uitdagende route, en oh ja, eens vastrijden in het zand, dat hoort 
erbij. 

Met een beetje geluk spot je onderweg de IJzertrein, een van 
werelds meest desolate treinen.  Rij tot aan de impressionante 
monoliet Ben Amera, de grootste in Afrika. Daar sla je de tent op. 

Klaar voor een unieke kampeerbelevenis middens in de woestijn, 
waar je alleen gestoord wordt door het licht van de eindeloze 
sterren. 



Dag 9 - Mheirith

Verlaat Ouadane en passeer langs de Amogjar pass met zijn 
adembenemende canyon. Eindhalte voor vandaag is Mheirith, een 
gigantische oasis met palmbomen. 

Overnachting in lokale auberge. 

Dag 10 - Atar

Zet de weg verder naar Atar, de hoofdstad van de Adrar regio in Mauritanië. 
De stad werd in 1990 vernietigd door overstromingen maar begint nu te 
herstellen. In Atar vind je een zeer levendige markt, de enige markt voor de 
nomaden in de Adrar regio. Bezoek een aantal interessante plaatsen en maak 
een wandeling door de stad. 

Overnachting in Atar.

Dag 11 -  Nouakchott/terugvlucht

Na een lekker ontbijt rij je terug naar de hoofdstad van Mauritanië. Bezoek het 
Nationaal Museum en neem een kijkje bij de kleurrijke markt. Andere 
interessante activiteiten zijn de vissersmarkt, de vrijdagmoskee of Zein Art 
Gallery.

In de late namiddag neem je afscheid van de lokale gids en check je in voor 
de terugvlucht naar België. Einde van een onvergetelijke rondreis in 
Mauritanië. 

Dag 6 - Terjit

Verlaat Ben Amera en bezoek Aicha, een andere monoliet. Ontdek een 
aantal prehistorische tekeningen op de rotsen. Nadien rij je verder 
naar de oase van Terjit met een lunchstop in Teyarett. Bij aankomst in 
Terjit is er ruim de tijd om de waterbronnen te bezoeken en naar de 
top te wandelen. 

Overnachting in lokale tenten. 

Dag 7 - Chinguetti

Rij naar de 7e heilige plaats van de Islam en Unesco werelderfgoed 
Chinguetti. Breng een bezoek aan de historische moskee en 
bibliotheek. De liefhebbers kunnen de reusachtige zandduinen van 
Guetti opzoeken voor een avontuurlijke 4x4 drive. Slenter zeker ook 
eens rond in Chinguetti en maak kennis met de lokale bevolking.

Overnachting in Chinguetti. 

Dag 8 - Ouadane

Vandaag leg je zo'n 93 km af in de woestijn richting Ouadane, een van 
de belangrijkste handelscentra in de woestijn. Je passeert een aantal 
kleinere dorpjes en wordt ongetwijfeld onderweg uitgenodigd voor 
een kopje thee bij de nomaden. 

In de namiddag bezoek je de ruïnes van het oude Ouadane. Bezoek 
hier ook de bibliotheek indien ze open is. 

Overnachting in Ouadane. 





6. Vluchtschema

Is the sky the 
limit?
Dit is slechts een voorbeeld van een vluchtschema. We 
bekijken graag met jou het ideale vluchtschema, afhankelijk 
van de gekozen reisperiode en prijzen. 

Airline Van Naar Vertrekuur Aankomstuur

Royal Air Maroc Brussel Casablanca 18:40 21:05

Royal Air Maroc Casablanca Nouakchott 22:40 00:35 (volgende dag)

Royal Air Maroc Nouakchott Casablanca 07:10 10:50

Royal Air Maroc Casablanca Brussel 13:25 17:40 (volgende dag)



7.  Reisbudget

Let’s talk money
Deze prijs is louter een indicatie en is afhankelijk van 
de door jou gekozen accommodaties, activiteiten en 
duur van de reis. Deze prijs is op basis van 2 
personen. Indien je met meerdere personen reist, 
wordt de prijs per persoon goedkoper. 

Inbegrepen

- 10 overnachtingen
- Ontbijt
- Lokale gids tijdens de volledige reis
- Privé transport in 4X4
- Camel riding trek in Chinguetti
- Horse riding op het strand
- Lokaal muziek concert Ouadane
- Hamam in Nouakchott

- Gegidste tour in Nouakchott 

Vanafprijs (per persoon) 1.750 euro

Vlucht Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

- Internationale vluchten + luchthaventaksen
- Visum Mauritanie (ter plaatse)
- Lunch en diner
- Fooien voor gidsen en chauffeur
- Reisverzekeringen
- Persoonlijke uitgaven



8. Contacteer ons

Nog vragen?

stefanie@bantoe.be

+32 475 30 99 06

www.bantoe.be 

mailto:stefanie@bantoe.be
http://www.bantoe.be

