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Visita al sud del Marroc. Especial estudiants
Durada del viatge: 8 dies

Un viatge d’estudiants, a més de ser font de diversió i un premi a l’esforç realitzat, ha d’aportar alguna
cosa més. Des de Kanz Erremal i Marhaba Viatges plantegem aquesta ruta amb l’objectiu d’ajudar a conèixer millor una realitat i unes formes de vida força allunyades de les nostres però geogràficament molt
properes. Conèixer la cultura berber, les formes de vida del desert, el dia a dia del sud del Marroc, de
ben segur que ens ajudarà a comprendre i acceptar millor cultures i estils de vida que per sort no sempre
coincideixen amb la nostra visió de les coses. I tot això, envoltat d’una natura i d’uns paisatges que ens
impressionaran... les valls presaharianes i la màgia del desert. Tot plegat emparat pel confort i la calidesa dels serveis de Kanz Erremal i de l'equip de persones que treballen al centre

Itinerari
Dia 1r: Barcelona - Marràqueix - Ouarzazate. Sortida des de Barcelona a les 10 del matí amb destinació a Marràqueix, amb arribada a les 11,20 hora local. Tot seguit ens dirigim cap a la carretera que mena a Ouarzazate, 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. Començarem a veure arquitectura de fang, palmeres, alguna kasbah llunyana... som a les portes del desert. Hi haurà temps per desviar-nos cap a Aït Benhaddou,
una de les kasbahs 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. Nit en hotel de 3* a Ouarzazate.
Dia 2n: Ouarzazate - Dunes de Merzouga. Pics nevats, Ocres i Palmeres. Recorrem la Ruta de les kasbahs paral·lels a les muntanyes nevades de l’Atlas. Visitem també les impressiones Gorges del Riu Todra, un preciós contrast
entre desert i oasis. Descobrirem els primers camells, veurem les antigues construccions de les galeries de pous que
portaven aigua al desert i de mica en mica la pedra negra anirà deixant pas a la sorra. Posta de sol a les dunes. Sopar, festa musical de benvinguda i nit en djaimes a Kanz Erremal.
Dia 3r: Merzouga, la Gran Duna: Dedicat a descobrir l'entorn combinant l'autocar i la caminada. Matí: visita a la població de Merzouga; observarem la vida del seu palmerar (opció de maquillatge femení, mans, ulls i perfums). Visita a
una casa berber. Excursió a la Gran Duna de Merzouga; una excursió a peu per pujar tranquil·lament fins al cim.
Dia 4t. Oasis i canteres de fòssils. Matí: Sortida de sol a les dunes, un espectacle que no us podeu perdre. Com a
opció podeu anar-hi en camell. Matí descans i lliure a Kanz Erremal. Tarda: Visita als poblats semi-habitats de l'altra
cara de les dunes i visita a una cantera de fòssils.
Dia 5è. La ciutat de la ruta de les caravanes. Matí: Un món d’olors, colors i sons. Visita al mercat de Rissani i als carrers
amb tallers dels mestres-artesans; visita al ksars. Tarda lliure per visitar l’oasi o tornar a pujar a les dunes. Nit: Festa musical
de comiat del desert.
Dia 6è: Ruta de les mil Kasbah fins a Marràqueix on arribarem a última hora de la tarda.. Sopar i dormir en hotel a Marràqueix.
Dia 7è. Marràqueix, 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.. Farem alguna de les visites amb l’autobús, i la part de la medina i la
Plaça es farà a peu.
Dia 8è. Cap a les 10 del matí trasllat a l'aeroport i començament del vol de tornada. Sortida a les 12,10 en vol directe a
Barcelona, on és prevista l’arribada a les 15,25. Fi del viatge.
Preu per persona:
Consulteu-nos el preu segons data de sortida i nombre de participants
El preu inclou:
•
Vol regular, segons es detalla a l'itinerari, en classe turista.
•
Taxes aèries, suplements de carburant i taxes turístiques.

•
Allotjament segons es detalla a l’itinerari, en habitacions compartides en hotels de tres estrelles i al desert en
djaimes a l'hotel Kanz Erremal (www.kanzerremal.com)
•
Tots els àpats (esmorzar, dinar i sopar) excepte el dinars dels dies 1r, 7è i 8è.
•
Transport en autobús.
•
Despeses d'enviament de bitllets i documentació necessària per al viatge.
•
Assegurança d’assistència en viatge.
•
Vetllades musicals a les nits a Kanz Erremal.
•
Guia acompanyant per a totes les excursions al desert previstes en el programa.

El preu no inclou:
•
•
•
•

•

Entrades i propines
Excursions en camell
Begudes dels àpats (opció comprar botelles d'aigua a les botigues)
Assegurança de cancel·lació. Us la podem oferir en condicions molt favorables.
Dinars dels dies 1r, 7è i 8è.

Per contractar el viatge
Dipòsit del 30% per persona 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.
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). Aquests viatges es
programen basant-se en tarifes aèries especials, les quals tenen algunes restriccions: qualsevol anul·lació després de
ser emès estaria penalitzada amb la pèrdua de l'import complet del bitllet. Per evitar aquestes penalitzacions en cas
d'anul·lació justificada, hi ha assegurances d'anul·lació de viatge que us podem oferir.

Indicacions pràctiques sobre aquest viatge
Burocràcia: Cal dur passaport en vigor i que no caduqui abans dels 3 mesos des que s'arriba al Marroc.
Moneda: La moneda de curs legal al Marroc és el dirham, que es divideix en 100 cèntims. La seva equivalència és aproximadament de 1 € = 11 dirhams. Es pot canviar una vegada s’arriba a Marràqueix tot i que si ja porteu moneda
canviada agilitzarem una mica els tràmits.
Allotjament: A Ouarzazate i Marràqueix, hotel de 3*, habitacions triples o quàdruples amb bany. A Merzouga dormirem en djaimes (tendes nòmades tradicionals) utilitzant serveis comuns (tipus càmping) i fent servir les instal·lacions
de l’hotel Kanz Erremal per als àpats. Les tendes estan equipades amb matalassos, llençols i mantes.
Clima. El clima del sud del Marroc acostuma a ser càlid durant tot l’any a les hores de sol, per la qual cosa cal portar
roba d’estiu i alguna cosa de màniga llarga per si fa un dia més fresc del que és habitual. Però cal preveure que a les
nits la temperatura baixa força i convé portar alguna peça d’abric.
Àpats. Per als dies en que el dinar no està inclòs, podeu preveure de portar alguna cosa (formatge, embotit... ) sobretot per al primer dia; el 7è dia pararem sobre la marxa per comprar pa o altres ingredients als mercats. També trobarem petits restaurant locals on podrem menjar bons tagines (a base de verdura i carn), pollastre, broquetes de carn...
El dia de Marràqueix també trobarem llocs on menjar per preus moderats (calculeu 5 a 7 euros per menú)
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