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La Vall de les Roses. Del M’Goun a la Vall del Dades
Situació: a 150 Km de Ouarzazate, en una regió que és el nexe entre l’Alt-Atles i el desert del Saghro
Duració: una setmana
Període aconsellat: Abril a octubre (període ideal de mig abril a mig maig)
Nivell: fàcil (4 a 5 hores de marxa per dia)
Transport: mules per al material i els equipatges. Minibús o 4X4 per apropar-nos a l’inici
el trek.
Allotjament: acampada + 1 nit en allotjament o alcassaba durant el circuit. Hotel de 3* o
riad a Marràqueix.

Al cor de l'Atles, des de fa almenys sis segles, a les valls del M'Goun i del Dades cavades a l'Atles marroquí,
els rosers creixen a 1500 m d'altitud enmig de les rieres, amagats contra els pendents del M'Goun. A mitjans
de maig, tota la vall s’omple del perfum de les roses floreixen. Aquesta filera de canyons on sovint cal posar els
peus a l'aigua, és l'única porta d'accés als jardins verds i frondosos on creix la rosa de Damasc.
Un itinerari original i perfumat, sàvia barreja de canyons i de colls, de pobles típics i alcassabes d’arquitectura
grandiosa... i de trobades amb el món berber.

Itinerari
Dia 1r: Marràqueix. Acollida a l’aeroport i trasllat a l’hotel. Sopar lliure. Nit en hotel.
Dia 2n: Marràqueix- Aït Youl. Sortida aviat el matí cap al Dades travessant l'Alt Atles pel coll del Tizi N'Tichka,
passant per Ouarzazate; després la vall del Dades per arribar a Aït Youl, punt de sortida de la nostra excursió on
trobem els nostres mulaters. Acampada o nit en “gite”.
Dia 3r: Aït Youl-Ighrem Aqdim. Marxem de la vall del Dades en direcció al
nord, cap a les Gorges d'Ouzimight travessant altiplans desèrtics per arribar a
magnífics pobles penjats en el fons de les gorges. Vorejant el riu M'Goun, podem admirar les magnífiques alcassabes envoltades de jardins verds i frondosos. Acampada a l’entrada de les gorges.
Dia 4t: Ighrem Aqdim-Boutaghrar. A través de camins mulaters i pobles, en un
paisatge mineral degradant els ocres -del gris al vermell- descobrireu la grandiosa arquitectura de les alcassabes, abans d'arribar al magnífic poble ocrevermell de Boutaghrar. Som al cor de la vall de les roses. Acampada o allotjament en alcassaba local.
Dia 5è: Bouthaghar - Aït Saïd. La nostra progressió als colls desemboca a la
verdosa vall de les 1000 alcassabes amb una vista magnífica sobre el djbel
Saghro: gran contrast entre aquest desert mineral de paisatges semblants a
l'hoggar algerià i aquesta vall verdosa sembrada de gegantines ciutadelles fortificades. Acampada.
Dia 6è: Aït Saïd - Kelaa M'Gouna. Descens amb els peus dins l'aigua pel riu M'Goun, enmig dels llorers roses.
Passatge de diversos pobles on se succeeixen els jardins de roses per arribar a Kelaa M'Gouna. Nit en casa local.
Dia 7è: Kelaa M'Gouna – Marràqueix. Tornada cap a Marràqueix passant pel Dades. Sopar lliure i nit en hotel.
Dia 8è: Marràqueix. Trasllat a l’aeroport i fi dels nostres serveis.
Preu per persona: Consulteu el preu segons el nombre de persones.

Consulteu possibilitat d’allotjament en riad a Marràqueix.
El preu inclou:
• 2 nits en hotel de 3* a Marràqueix (allotjament en habitació doble, amb esmorzar)
• trasllats d’anada i tornada Marràqueix - punts de sortida/arribada de l'excursió.
• guia de muntanya des del primer a l'últim dia de l’excursió
• mulaters amb les seves mules per portar equipatges i la logística
• pensió completa des del dinar del dia 2 al dinar del dia 7è
• préstec del material de bivac (tendes iglú de 2/3 places tipus Ferrino
per a 2 persones, matalassos, tenda cuina, gran tenda per als àpats
i les sobretaules)
• 1 nit en kasbah local
• Assegurança d’assistència en viatge
• Assegurança d’anul·lació
El preu no inclou:
• Vols
• Entrades i propines.
• Transport el dia lliure a Marràqueix.
• Guies locals.
• Àpats a Marràqueix.
• Les begudes.

Per contractar el viatge
Dipòsit del 40 % 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.
Forma de pagament: Mitjançant taló o transferència a nom de Marhaba Viatges a la Carta. Número de compte:
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. Qualsevol
anul·lació del viatge després de ser emès el bitllet estaria penalitzada amb la pèrdua de l'import complet del bitllet. Les despeses d’anul·lació queden cobertes per l’assegurança inclosa en el viatge, 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.

Indicacions pràctiques sobre aquest viatge
Documentació: Cal dur passaport en vigor i que no caduqui abans dels
3 mesos des que s'arriba al Marroc.
Moneda: En cas de no trobar dirhams marroquins abans de començar el viatge, 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. 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
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.
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