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Viatge en grup reduït. Ideal per descobrir el Sàhara en família

La Vall del Draa. Descobrint el Sàhara a peu
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Aquest itinerari és una excel·lent iniciació al desert per a tots i no presenta cap dificultat. Són els dromedaris
els qui porten els equipatges; nosaltres només carreguem una petita motxilla amb el necessari per al dia. Les
marxes són de 4 a 5 hores de mitjana per dia, amb campaments a les dunes. Pot fer-se
sense cap problema amb nens a partir de 4/5 anys. A més, podem proporcionar dromedaris amb sella per a ells. Àpats adaptats per als nens. Una estada lúdica i molt relaxant.
El riu Drâa s'estira cap al sud a través d'una llarga cinta de palmerars per perdre's als
immensos espais on el Sàhara hi fa incursions grandioses. És allà, en el gran silenci saharià on ens impregnarem de la màgia del desert...
El nostre vagareig des de les dunes de Nesrat a l'erg Lihoudi ens farà descobrir paisatges d'una varietat i d'una bellesa inimaginables -muntanyes erosionades, regs, dunes i oasis- per a un descobriment a peu del Sàhara, al ritme lent de la caravana. Sense oblidar els nostres camellers sahrauís amb qui compartirem la seva
cultura.

Itinerari

Dia 1r: Marràqueix. Acollida a l’aeroport i trasllat a l’hotel o al riad. Resta del dia lliure. Serà l'
ocasió per fer una primera incursió a la plaça J’maa El Fna, un extasiant lloc ple 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 2n: Sortida cap a la vall del Drâa travessant l'
Alt Atles pel coll del Tichka, que tothom assenyala com un dels itineraris 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...
Deixant enrere Ouarzazate comencem a endinsar-nos per la Vall del Draa. Després d'
haver travessat diversos oasis
verdosos sembrats de ksours passem per Zagora i després arribem a les dunes de Nesrat, on ens esperen els camellers que ens acompanyaran durant el viatge. Primer campament i sopar sota el cel del Gran Sud.
Dia 3r: Dunes de Nesrate - Dunes de Tidri. Sortida per a una aventura fora del temps, al descobriment dels grans
espais desèrtics. Aquesta primera etapa ens condueix al llarg de la Hammada del Drâa a través de palmerars sembrats de magnífiques alcassabes en lluita permanent contra la desertització i de pobles abandonats que no serveixen
més que per als nòmades en transhumància amb els seus ramats a l'
hivern. Passarem pel ksar de Zaouiat Sidi Salah
abans d'
arribar a les dunes de Tidri.
Dia 4rt: Dunes de Tidri - Regabi Hniti. Després de veure sortir el sol sobre les dunes, reprenem la marxa. Avui avancem sobre el reg de Tidri (150 m) des d’on es domina tota la vall del Drâa. El paisatge es fa cada vegada més desèrtic
i té com a única vegetació els tamarius. Ens trobem al territori dels Aït Atta, una de les últimes tribus nòmades del Marroc. Són pastors nòmades que viuen sota grans tendes de campanya negres -hkaimas- fetes de pèls de cabra. Cap al
capvespre instal·lem el campament en un indret esplèndid on les dunes dominen el palmerar de Mhamid.
Dia 5è: Erg Regabi Hniti. Continuem descobrint l'
hammada del Drâa. Farem una parada prop d'
un indret prehistòric
amb nombrosos túmuls funeraris, un museu a cel obert descobert fa pocs anys durant un viatge de reconeixement. Últim de campament a les dunes de cara al djbel Bani.
Dia 6è: Ouled Driss. Aquest últim matí ens aproparem a l'
oasi de Mhamid. Tindrem l'
ocasió de creuar de camí algunes famílies nòmades que viuen en aquesta regió prop de l'
antic poble de Bounou, abans d'
arribar al seu campament
a Ouled Driss, magnífic poble saharià de carrerons enterrats, on el ksar ha conservat la seva sorprenent arquitectura.

Dia 7è: Ouled Driss - Ouarzazate – Marràqueix. Sortida aviat el matí per anar a Marràqueix passant per Tamegroute, on podrem visitar la famosa biblioteca alcorànica amb manuscrits que daten del 12è segle. Aquesta ciutat també és
coneguda per als seus artesans que fan la ceràmica més bonica del Marroc. Arribada a última hora de la tarda i trasllat
a l’hotel o al riad.
Dia 8è: Marràqueix. Temps lliure fins a la sortida del vostre vol. Trasllat a l’aeroport i vol de tornada.
Preu per persona en hotel 3*: consulta la llista de preus.

Suplements:
Allotjament en riad: 20 € per persona
Dromedari amb sella de muntar per als nens: 80 € per dromedari.
Període de cap d’any: 40 € per persona.

El preu inclou:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Trasllats de l’aeroport a l’hotel a Marràqueix.
Taxes turístiques.
Allotjament segons es detalla a l’itinerari.
Trasllats entre Marràqueix i els punts d’inici i final de la ruta.
2 nits en hotel de 3* o riad a Marràqueix, habitacions dobles
amb esmorzar inclòs.
Tots els àpats durant la ruta, des del dinar del dia 2n fins al
dinar del dia 7è.
Assistència d'
un guia marroquí i de l'
equip de camellers i cuiner berbers.
Tot el material necessari, excepte els sacs de dormir (tendes
Ferrino 2/3 places per a cada 2 persones, màrfega + funda,
tenda menjador, tenda cuina, material de cuina).
Despeses d'
enviament de bitllets i documentació necessària
per al viatge.
Assegurança d’assistència en viatge i assegurança de cancel·lació.

El preu no inclou:
•
•
•
•

Vols
Dinars i sopars a Marràqueix.
Begudes
Despeses personals i propines.

Per contractar el viatge

Dipòsit del 40% en el moment de fer la reserva. Resta del viatge: 15 dies abans de la sortida.
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 amb l’assegurança de cancel·lació inclosa en el preu, 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

Burocràcia: Cal dur passaport en vigor i que no caduqui abans dels 3 mesos des que s'
arriba al Marroc.
Moneda: El Dirham, que es divideix en 100 cèntims. Aproximadament 1 € = 11 Dh. No hi ha cap dificultat per canviar ni per obtenir
efectiu amb targetes de crèdit a la majoria de bancs.
Equipatge: Recomanem viatjar tan lleugers com sigui possible. Cal preveure roba d’abric per a les nits, en que les temperatures
poden ser força baixes. Preveieu però roba més fresca per portar durant el dia, ja que es pot estar a temperatures sobre els 25
graus.
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