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El Marroc. Kasbahs, desert i Marràqueix
Itinerari ideal per ser recorregut amb amics o en família. Les etapes no són excessivament llargues i el que anem trobant al llarg del viatge és una font inesgotable de sorpreses i aventures. Gaudirem de les panoràmiques del desert, de
les nits en hotels amb encant i de la immensitat del sud del Marroc. Marràqueix serà el colofó a aquest viatge.

Itinerari
Dia 1r: Sortida en vol amb destinació a Marràqueix. Recollida a l’aeroport i trasllat al vostre hotel o riad. Resta del dia
lliure. Serà l'ocasió per fer una primera incursió a la plaça
J’maa El Fna, un extasiant lloc ple a tot arreu d'encantadors
de serps, domadors de mones, narradors de contes, dentistes, saltimbanquis, llançadors de cartes, futuròlegs... Serà
com introduir-nos dins d'una caixa màgica, com viure dins
d'un conte de les mil i una nits. Nit a escollir entre riad a la
medina i hotel de 4*.
Dia 2n: Marràqueix – Ouarzazate – N’kob. La carretera, que
tothom assenyala com un dels indrets més bonics del Marroc, s'ha de recórrer a poc a poc, per la seva bellesa i perquè es tracta d'un port de muntanya que creua l'Atles a gairebé 2.300 m. Després de Ouarzazate continuem cap al sud
i creuem l'Antiatles pel T'zin Tiniffifft, a 1.600 m d'altura.
Pel camí pararem per contemplar els impressionants congostos que el riu Draa va perforant en l'àrid terreny. Seguim
fins a la Kasbah de Tamnougalte, que apareix gegantina a
sobre d'un turó i on a més de la kasbah es pot recórrer
l’impressionat ksar semi derruït que va ser el més important d'aquesta zona en l'època en què Tamnougalte era la
capital de la tribu Mezguida. Recomanem especialment visitar la Kasbah del caïd Abderrahmane. En arribar a Tansikht agafarem la carretera cap a l'est per arribar a l'oasi de
N'kob, una localitat que té un bonic conjunt de més de 40
kasbahs.

Opció: Si l’arribada a Marràqueix el 1r dia és abans de les
14 hores es pot sortir directament des de l’aeroport de
Marràqueix cap a Ouarzazate, fer nit en aquesta localitat i
al dia següent fer un recorregut més extens per la Vall del
Draa i visitar els gravats rupestres de Aït Ouazik, on hi ha
un important jaciment de gravats rupestres. Alguns dels
més bells es troben reproduïts actualment al Museu de la
Ciència de Barcelona.

Dia 3r: N'kob - Dunes de Merzouga. Un dia emocionant que
ens portarà fins a les mateixes dunes saharianes. Ens esperen 230 quilòmetres (unes 4 hores com a màxim, amb alguna parada) d'una carretera estreta i recta que discorre
cap a l'est paral·lela a l'Antiatles. Pel camí potser veurem
algun ramat de camells o ens creuarem amb nòmades que
porten els seus ramats per enmig de la hammada, el desert
de pedra que ja apareix en aquesta zona. Després d'arribar
a Rissani, la capital del Tafilalelt, serem ja a les portes del
desert. Continuarem cap a l’Erg Chebbi (Dunes de Merzouga), un espectacular conjunt de dunes de més de 300 metres d'altura, amb alguns petits oasis al voltant. Un lloc ideal
per a tots: es pot sortir a passejar tranquil·lament per les
muntanyes de sorra, que comencen prop de l’hotel, passejar per l'oasi admirant com s'aprofita l'aigua que brolla allà
a prop, recórrer el camí fins a la font, on dones i nens buscaran provisions d'aigua en un constant tràfec... Un marc
que ens fascinarà a tots. Podeu escollir entre dormir en ho-

Dia 5è: Tinejdad – Gorges del Todra i del Dades - Ouarzazate. Sortirem després d’esmorzar en direcció a Tinerhir, el
més frondós dels oasis del sud, des d’on s’accedeix a les
Gorges del Todra, amb unes parets de més de 200 metres
d'altura que no podran sinó impressionar-nos.... Un bonic
recorregut enmig de palmeres, roca i aigua. Continuem per
la Ruta de les Kasbahs i farem una entrada cap a les Gorges
del Dades, un dels paisatges més bonics del Sud del Marroc
pels grans contrastos de color, produïts per la barreja de
terres argiloses i roques granítiques que en alguns sectors
ens fan pensar en les muntanyes de Montserrat. Després
encara ens sorprendrem en arribar a Skoura, un magnífic
conjunt de kasbahs entre les quals destaca per la seva bellesa l’anomenada d'Ameridil. Nit a Ouarzazate.
tel o sortir en dromedari cap a l'interior de les dunes, amb
acompanyament de guia i camellers, fins al vostre lloc d'acampada al mig de les dunes.
Dia 4t: Dunes de Merzouga – Vall del Ziz – Tinejdad. Val la
pena matinar per pujar a les dunes abans que surti el sol; a
peu o en camell, la bellesa de l’espectacle compensarà amb
escreix l’esforç. Després d’esmorzar pujarem per la Vall del
Ziz fins a Errachidia, per poder admirar des del capdamunt
els enormes palmerars que, com si es tractés d'una catifa
verda en mig del desert, s’estenen a la vora del riu. Ens podrem aturar a l'oasi de Meski, que al segle passat fou convertit en residència per a oficials francesos, que en van
aprofitar l'aigua fresca i abundant per excavar-hi una piscina on poder refrescar-se. A la tarda continuarem fins a Tinejdad, on es troba el Ksar El Khorbat. Es tracta d’un antic
ksar encara habitat en el qual s’han adaptat algunes vivendes per allotjar visitants i on també hi ha un interessant
museu dels oasis on ha col·laborat Roger Mimó, el mateix
que va restaurar la Kasbah Tombuctu a Tinerhir. Un indret
poc conegut que val molt la pena. Dormirem a l'interior del
ksar a les cases tradicionals.

Dia 6è: Ouarzazate – Marràqueix (per la Vall de Ounila).
Per arrodonir l’espectacularitat del viatge farem el camí per
l’antiga ruta caravanera que unia les dues ciutats per la Vall
del riu Ounila, on hi ha kasbahs construïdes en coves, i que
a més ens portarà a les kasbahs d'Aït Benhaddou, una de
les més grans de tot el sud, que manté algunes parts molt
ben conservades, entre altres motius pel fet d'haver-se
convertit en escenari de moltes pel·lícules, i a la Kasbah de
Telouet. En retrobar la ruta principal es baixa cap a Marràqueix on s’arriba a mitja tarda.
Dia 7è. Estada a Marràqueix. Plantegem aquest dia com
una jornada lliure per recórrer aquesta ciutat tal com vulgueu, encara que si ho desitgeu podem organitzar-vos tota
o part de la jornada. Marràqueix compta, a més de la plaça
Jmaa El Fna, amb una infinitat de llocs per on es pot passejar i gaudir dels racons: els Jardins de Majorelle, la Menara,
les Tombes Saadianes, passejos per la medina o per la mellah (l'antic barri jueu), o el recorregut de les muralles.
Moure-s'hi és fàcil i proposem el bus o el taxi com a millor
mitjà per introduir-se en el dia a dia d'aquesta ciutat. Els
passejos per les muralles o els jardins damunt d'un carro de
cavalls són una altra interessant opció que no és només un
reclam turístic, sinó que constitueix un mitjà que fan servir
els mateixos habitants de Marràqueix per als seus desplaçaments familiars, ja que un taxi petit -els que circulen dins
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de la ciutat- només admet tres passatgers. Durant l'estada
a Marràqueix no incloem els sopars ja que per experiència
sabem que és un servei poc utilitzat: la ciutat convida a
passejar, principalment al vespre, i menjar en qualsevol
dels molts restaurants.
Dia 8è. A la hora convinguda, trasllat a l'aeroport i vol de
tornada. Fi del viatge
Ampliació del viatge: aquest circuit pot ampliar-se un o dos dies
més. En aquest cas el millor és allargar les estades a les dunes de
Merzouga i a la Ruta de les Kasbahs, cosa que ens permet tenir dies complets en els quals es poden fer interessants excursions per la regió.
Preu per persona: Consulteu els preus actualitzats a la nostra web o demaneu-nos informació.
Els nostres preus permeten assegurar un desenvolupament del viatge tranquil, sense càrrecs extres ni excursions facultatives. També permeten salaris justos i condicions de treball dignes per als nostres guies, conductors, cuiners i altres
serveis, garantint un equip motivat i professional.
El preu inclou:
• Allotjament i esmorzar en riad o en hotel 4* a Marràqueix
• Allotjament i mitja pensió (esmorzar i sopar) en hotels amb encís (kasbahs i ksars restaurats) a Ouarzazate,
N'Kob, Merzouga i Tinejdad
• Als hotels, habitacions amb bany privat
• Dromedaris per anar al campament al desert si escolliu aquesta opció
• Transport en vehicle 4x4 o minibús amb conductor durant el circuit
• Totes les despeses del conductor i del vehicle
• Trasllats aeroport – hotel – aeroport a Marràqueix
• Assegurança d’assistència en viatge
• Telèfon de contacte 24 hores per a qualsevol incidència
El preu no inclou:
• Vols. Us aconsellarem la millor opció per comprar-lo directament o podem fer la reserva nosaltres
• Taxa turística local (aproximadament 1,5€ per persona i nit)
• Entrades o propines
• Guies locals
• Les begudes en la mitja pensió
• Transport el dia lliure a Marràqueix
• Assegurança de cancel·lació. Us la podem oferir en condicions especials per als nostres viatgers.
Allotjament: Hotels amb encant i riads. Consulta’ns l’allotjament previst per aquest viatge

Per contractar el viatge
Dipòsit del 25 % en el moment de fer la reserva. El pagament del dipòsit no significa la confirmació dels serveis pressupostats sinó l’inici de les gestions necessàries per a la seva confirmació. En cas de que algun dels serveis no estigués
disponible, us ho comunicaríem i us proposaríem el canvi oportú. Resta del viatge: 15 dies abans de la sortida del viatge. En cas de no rebre el pagament final 15 dies abans de la sortida, no podem garantir la correcte prestació de tots els
serveis. Aquesta agencia de viatges disposa d’una garantia individual (pòlissa de caució número N-5.417.583-V) amb la
companyia asseguradora Catalana occidente S.A. (Avda Alcalde Barnils, 63 -08174 – Sant Cugat del Vallès) que respon
del reemborsament dels fons dipositats.
Forma de pagament: Mitjançant Visa o transferència a nom de Marhaba Viatges a la Carta. Número de compte:
Marhaba Viatges a la Carta GCMD220
Piquer 48- 08004 Barcelona
Tel.(34) 93 441 45 59
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www.marhabaviatges.com

"ING" 1465 0120 34 1900056466 // “La Caixa” 2100 0679 16 0200536650.
Normes legals de contractació: Viatge subjecte a la normativa vigent en matèria de viatges, segons el Decret de la Generalitat de Catalunya 168/1994, de 30 de maig de 1994 (DOGC núm. 1924, de 22-7-1994). Si el viatge inclou els bitllets
d’avió cal recordar que no es permeten canvis de dates ni anul·lacions del bitllet una vegada emès. Les despeses
d’anul·lació es poden cobrir amb l’assegurança opcional de cancel·lació, que us garanteix el reintegrament de totes les
despeses si anul·leu el viatge per causa de:
a) Malaltia o accident corporal greu, o mort de l’assegurat o familiars de primer grau.
b) Convocatòria a un judici.
c) Danys greus al domicili habitual o local professional de l’assegurat.
d) Acomiadament professional de l’assegurat.
e) Anul·lació de la persona que viatja amb l’assegurat per algun dels motius esmentats anteriorment.
Consulta les condicions generals de contractació de viatge a l’enllaç http://marhabaviatges.com/Informacion-legal
Garantia de protecció al viatger. Marhaba Viatges a la Carta és una agència legalment registrada a l'estat espanyol
(GCMD220). Això aporta les màximes garanties de protecció al client al disposar de tots els avals i assegurances
obligatoris així com dels ampliats voluntàriament. Tant si contracteu el viatge amb nosaltres com si ho feu amb altres
agències, us recomanem comprovar sempre que aquesta disposa del corresponent títol d'agència, ja que és l'única
garantia que compleixi amb totes les disposicions vigents encaminades a protegir al consumidor.
Garantia en el Transport. Treballem amb empreses locals que tenen els vehicles autoritzats per al transport turístic, les
pòlisses d'assegurança en regla i a més nosaltres com a agència disposem d'una pòlissa d'assegurança que cobreix
qualsevol accident terrestre. Això pot suposar un cost dels nostres serveis una mica superior al que poden oferir agències locals o conductors autònoms sense els permisos i assegurances necessàries, i de la contractació dels quals podríeu ser-ne responsables en cas de qualsevol incident o control una vegada al Marroc. En cas d'avaria les nostres empreses de transport tenen mitjans per reposar-vos ràpidament un altre vehicle, capacitat de la qual manca algú que treballi
per lliure i sense garanties.
Riads. Condicions especials de reserva: els riads tenen condicions especials de cancel·lació: una vegada confirmada la
disponibilitat ens demanen un 50% del preu de l’estada, que no és retornat en cas de cancel·lació. Si en el vostre itinerari és previst allotjar-vos en algun riad, aquestes condicions hi queden incloses.

Indicacions pràctiques sobre aquest viatge
Documentació: Passaport en vigor i que no caduqui abans dels 3 mesos des que s'arriba al Marroc.
Moneda: Podreu canviar sense problemes una vegada al Marroc. També es pot treure efectiu en caixers automàtics
amb targetes de crèdit. El canvi aproximat és de 1 € = 11 dirhams. La despesa diària al Marroc per als conceptes no inclosos (dinar, begudes i entrades bàsicament) podeu calcular-la sobre els 12 a 18 euros diaris per persona. El que encareix més el pressupost és el consum de begudes alcohòliques en els àpats, ja que el seu preu és força elevat en relació
al nivell de vida del país
Allotjament: Segons queda detallat a l’apartat inclou. Habitacions dobles amb bany. Tenim descomptes per als nens
sempre i quan dormin amb els adults o comparteixin una habitació entre 3 o més nens.
Transport: Vehicle 4x4 o minibús amb conductor durant el circuit, depenent del nombre de persones. En els 4x4 totes
les persones viatgen assegudes de cara endavant. No hi ha vehicle durant l’estada a Marràqueix ja que gairebé tota la
visita es pot fer a peu i si és necessari algun petit desplaçament és molt pràctic i més econòmic fer-ho en taxis locals.
Clima: Variable segons la època de l'any. Aquestes rutes poden fer-se tot l'any, ja que segons la temporada adaptem el
ritme a les condicions climàtiques i a la durada del dia. Al bell mig de l'hivern cal preveure que les nits poden ser molt
fredes, mentre que a l'estiu el dia resulta força calorós.
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Salut: No hi ha cap vacuna obligatòria per viatjar al Marroc. Per a la resta, anirem amb compte amb l'aigua i les begudes, prenent només productes embotellats o aigua potabilitzada. Com a mesura de precaució, aconsellem evitar les
amanides. En cas que necessitem algun medicament, les farmàcies del Marroc estan molt ben assortides.
Àpats: Ens allotgem en llocs que ofereixen les màximes garanties. Al migdia el dinar s'improvisarà una mica sobre la
marxa segons el ritme del dia; és fàcil trobar petits restaurants per menjar a base de carn de xai rostida i patates fregides o assaborir un excel·lent tagine. El pollastre també es troba amb facilitat, així com truites, iogurts i fruita del temps.
Una altra opció per al migdia és plantejar alguna cosa més lleugera tipus picnic: el pa és molt saborós i el podem acompanyar amb tonyina, formatge, sardines i altres ingredients que trobarem en qualsevol botiga o que podem portar envasats des de casa nostra. La bona voluntat de la gent del país i la seva amabilitat seran un afegitó a l'hora de solucionar qualsevol problema. Si viatgem amb nens sempre podem preparar-los un plat d'espaguetis, uns macarrons o qualsevol altra cosa no prevista en el menú.
Electricitat. Els aparells elèctrics es poden endollar sense problemes a gairebé tot arreu.
Telèfon. A tot el recorregut hi ha cobertura de telèfon mòbil. Tot i així per poder-los utilitzar cal que la vostra companyia us activi el servei de telefonia en itinerancia (rooming) de manera que pugueu utilitzar la xarxa marroquina.
Conductor-guia. No incloem guia oficial ja que, amb comptades excepcions, condicionen molt l’itinerari i pretenen desviar als viatgers cap a botigues i basars diversos, alterant la qualitat del viatge. El recorregut transcorre per zones no
urbanes, on el conductor se sap moure a la perfecció. Des de fa molts anys plantegem les rutes d’aquesta manera i tothom en torna molt satisfet. El conductor no fa les funcions típiques d’un guia en el sentit de donar grans explicacions
tècniques o històriques (no sempre ajustades a la realitat!), però si que coneix tots els indrets interessants, us portarà
per tot arreu, i també li podeu suggerir de fer visites a llocs concrets en els quals estigueu interessats; recomanem
sempre el suport d’una bona guia escrita, que sempre és més fiable que qualsevol guia local, i el conductor us portarà a
tots els llocs. Quan a la llengua parlada, tots els conductors parlen àrab i francès; no podem afirmar, com enganyosament fan algunes agències, que parlin castellà o català amb fluïdesa, tot i que uns més que altres en tenen nocions. Estan molt acostumats a treballar amb forasters i es fan entendre sense problemes. Podem assegurar-vos que la qüestió
de la llengua mai ha estat un problema entre viatgers i conductors.
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