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El Marroc. Del Rif a Marràqueix per Fes, les kasbahs i el desert
Tànger – Xauen – Meknes – Fes – Dunes de Merzouga – Khorbat – Gorges Todra – Ouarzazate – Aït Benhaddou - Marràqueix

10 dies

Itinerari
Dia 1r: Tànger – Tetuan - Xauen. Arribada a Tànger al
matí i inici de la ruta en direcció a Tetuan amb una interessant medina patrimoni de la Unesco. Després agafem la petita carretera que ens endinsa cap a les mítiques muntanyes del Rif. Fins el 1956 aquesta zona formava part del protectorat espanyol al nord d’Àfrica.
Una regió en que, ajudats per les dificultats per accedir-hi i el seu aïllament al mig de muntanya, els seus
habitants s’han mantingut sempre orgullosos dels seus
orígens berbers i han defensat aferrissadament la seva
terra i els seus costums. Un repàs a l’historia espanyola
del protectorat explica com els rifenys defensaven la
seva terra. Una defensa que han mantingut fins a dates
ben recents i que ha tingut com a rèplica el menyspreu
per part de les autoritats marroquines actuals, que han
mantingut la regió en el seu aïllament geogràfic i n'han
menystingut l’existència. Arribada a Xauen, des de fa
temps una de les destinacions preferides pels viatgers.
L’aire és net i fresc, amb els seus carrerons blancs i les
seves portes blaves i suficientment petit per no perdre’s. Temps per començar a descobrir la medina
d’aquesta acollidora localitat, prendre un té a qualsevol
dels molts cafès de la seva plaça Utah el Hamman o
passejar al capvespre als voltants de la cascada de Ras
El Maa, un dels indrets preferits de la població local a
aquestes hores de la tarda.
Dia 2n. Xauen - Meknes - Fes. Comprovareu de nou
l’aïllament de la regió i la manca d’inversions en carreteres que la regió pateix des de fa molts anys. Passarem
per l’antic lloc fronterer ja en desús de Pont de Leukos
per entrar de nou a la zona francòfona del Marroc. A
poc a poc les estretes valls del Rif deixen pas a zones
agrícoles més extenses i el paisatge es transforma en
una immensa plana de conreus, que pot variar del verd
intens al groc més daurat segons l’època de l’any. Pararem a les ruïnes romanes de Volúbilis, inscrites en la
llista de Patrimoni Universal de la Unesco, on s’arriba
enmig d’una vegetació de caire mediterrani: cultius de
blat, oliveres. A continuació ens desplaçarem fins a

Meknes, i de camí podrem visitar la ciutat santa de
Moulay Idris, enfilada a la muntanya, un important centre de peregrinació. Meknes és una de les ciutats imperials que ens causarà més impacte per
l’espectacularitat de les seves portes i muralles. A última hora de la tarda farem via cap a Fes.
Dia 3r: Fes. Incloem l’acompanyament d’un guia de
parla castellana ja que la ciutat és força laberíntica i
complicada. En endinsar-nos pels carrers de la seva
medina (ciutat antiga) tindrem la sensació de fer un salt
enrere en el temps: l'organització gremial és present en
el treball, l’estretor dels seus carrers no permet cap
més mitjà de transport que els ases i un constant formigueig de gent es mou per una laberíntica xarxa de
carrerons enmig dels quals ens sorprendran barris com
el dels andalusos i magnífiques mesquites i escoles
coràniques. Fes ha estat sempre associada a l’estudi i la
religiositat i sens dubte continua sent la capital espiritual del Marroc. Després de visitar la medina, una bona
opció és caminar sense nord pels carrers de Fes-Jdid,
on hi ha el palau reial, la mellah (barri jueu) i també la
mesquita més antiga de Fes.
Dia 4t: Fes – Fonts de L'Oum er Rbia - Midelt. Després
de la ciutat arriba el moment de l’Atles. A pocs quilòmetres de Fes creuarem Ifrane, centre de vacances,
abans de trobar els boscos de cedres de l’Atles Mitjà,
on no és gens difícil trobar manades de micos de barberia. A partir d’aquí ens endinsarem pel mig dels boscos, fugint de les rutes més convencionals, i per una
petita carretera anirem fins a les Fonts de l’Oum Er Rebia, on neix el riu més important del Marroc. Un lloc
idíl·lic, fora dels circuits turístics, on poder copsar la vida de la població berber de la regió. A la tarda desfarem part del camí per dirigir-nos fins a Midelt.
Dia 5è: Midelt – Vall del Ziz – Rissani - Dunes de Merzouga. Un sorprenent canvi de paisatge: la carretera
creua l’Alt Atles per, en poca estona, endinsar-nos cap

al Gran Sud. El paisatge es torna àrid, amb espectaculars formacions geològiques i amb profundes valls, com
la Vall del Ziz, immensa taca verda enmig del desert.
Començarem a veure arquitectura de fang, palmeres,
alguna kasbah llunyana... som a les portes del desert.
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. 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
just a la porta 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. Abans de la posta de sol, sortida en camell
cap a l'interior de les dunes, amb acompanyament de
guia i camellers, per iniciar una petita marxa pel desert
fins al vostre lloc d'acampada al mig de les dunes. Si ho
preferiu podeu quedar-vos a dormir en un acollidor hotel al costat de les dunes.
Dia 6è: Dunes de Merzouga - Ksar el Khorbat. 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 amb calma
sortirem per recórrer un paisatge de hammada (desert
de pedra), on de tant en tant apareixen dunes i palmeres, petits oasis on la vida es fa present. Continuant la
ruta podrem veure les fogares, pous excavats a la terra
i per als quals s’entra als canals d’aigües subterrànies
per fer-ne el manteniment, donant al paisatge una aparença de formiguers gegants. Continuarem fins a Tinejdad. on es troba el Ksar El Khorbat. Es tracta d’un antic
ksar encara habitat en el qual s’han rehabilitat algunes
vivendes per allotjar-hi visitants i on també hi ha
l’interessant Museu dels Oasis on col·labora Roger Mimó, especialista en la cultura i arquitectura de la regió.
Es un indret poc conegut perquè fa poc que és obert,
però que val molt la pena. Dormirem a l’interior del
ksar en les cases tradicionals.
Dia 7è. Tinejdad – Gorges del Todra – 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 me-

tres d'altura que no podran sinó impressionar-nos....
Un bonic recorregut enmig de palmeres, roca i aigua.
Continuarem cap a la Vall del Dades, per a molts la més
bonica del Sud del Marroc i seguirem per la ruta de les
kasbahs, aturant-nos per visitar-ne alguna de les més
boniques a la regió de Skoura, un magnífic conjunt de
kasbahs entre les quals destaca per la seva bellesa
l’anomenada d'Ameridil. Nit a Ouarzazate.
Dia 8è. Ouarzazate – Aït Benhaddou – Telouet - Marràqueix. El viatge és un seguit de punts forts. El d’avui
n’és un altre. Els 200 quilòmetres que separen
Ouarzazate de Marràqueix transcorren pel bell mig de
l’Atles, amb un port de muntanya a gairebé 2.300 metres. Per arrodonir l’espectacularitat de la jornada, 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 per
una espectacular carretera que tothom assenyala com
un dels indrets més bonics del Marroc. Al capvespre arribada a Marràqueix. 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.
Dia 9è. Dia lliure a Marràqueix, ciutat famosa per la seva plaça de J'maa El Fna, que ocuparà bona part del
nostre temps: una amalgama d'aromes, sons i sensacions irrepetible. Però hi ha, a més, infinitat de llocs per
on passejar i dels quals podem gaudir: els jardins de
Majorelle, la Menara, les tombes Saadianes, vaguejar
per la medina o per la mellah, vorejar les seves muralles, la ciutat moderna (Gueliz) amb els modes de vida
occidentals. Durant l'estada a Marràqueix no incloem
els sopars ja que per experiència sabem que és un servei poc utilitzat, doncs la ciutat convida a passejar,
principalment al capvespre, i menjar en qualsevol dels
molts restaurants.
Dia 10è. Lliure a Marràqueix amb disponibilitat d’hotel
fins a les 12 hores. A l’hora convinguda trasllat a
l’aeroport i vol de tornada. Fi dels nostres serveis

Preu per persona: Consulteu-nos el preu segons dates del viatge i nombre de persones
El nostre preu permet assegurar un desenvolupament del viatge tranquil, sense càrrecs extres ni excursions facultatives. També permet salaris justos i condicions de treball dignes per als nostres guies, conductors, cuiners i altres serveis, garantint un equip motivat i professional.
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El preu inclou:
•
Allotjament segons es detalla a l’itinerari.
•
Habitacions dobles o triples amb bany. Possibilitat d’altres configuracions
•
Mitja pensió (sopar i esmorzar) a Midelt, Merzouga, Khorbat i Ouarzazate
•
Allotjament i esmorzar a Xauen, Fes i Marràqueix
•
Camells per anar a passar la nit al desert si escolliu aquesta opció
•
Transport en vehicle privat amb conductor excepte el dia lliure a Marràqueix
•
Totes les despeses del conductor i del vehicle
•
Trasllat de l’hotel a l’aeroport l’últim dia
•
Telèfon de contacte 24 hores
•
Guia local de parla castellana a Fes
•
Assegurança d’assistència en viatge
El preu no inclou:
•
Vols, que podem cotitzar a part
•
Taxa turística local (aproximadament 1,5€ per persona i nit)
•
Entrades i propines
•
Guies locals fora de Fes
•
Transport els dies lliures a Marràqueix
•
Les begudes en la mitja pensió
•
Assegurança de cancel·lació, que us oferim a preu de cost.
Allotjament: Hotels amb encant i riads. Consulta’ns l’allotjament previst en aquest viatge

