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Kasbahs, Atles, desert i Marràqueix
Itinerari
Dia 1er. Sortida amb destinació Casablanca. Arribada i enllaç amb el
vol amb destinació Ouarzazate. Trasllat i nit a l’hotel.
Dia 2n. Ouarzazate – Tinerhir. Continuació per la ruta de les kasbahs
fins 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, amb el desert com a rerafons. De camí haurem
pogut visitar la Vall del Dades i les kasbahs de Skoura. Nit en hotel.
Dia 3er. Tinerhir - Merzouga. El trajecte d’avui és un dels punts forts
del viatge. Direcció cap a l'est fins a les mateixes dunes saharianes per
una carretera estreta i recta que discorre encaixada entre l’Alt Atles i
l'Antiatles. Pel camí potser veurem algun ramat de camells o trobaren
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, estem a les portes del desert. Amb
temps per veure la posta de sol, arribada 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. En un d'aquests –Hassi
Labed–, nom que significa pou blanc, passarem la nit en un acollidor
hotel.
Dia 4t. Dia sencer d’estada a les Dunes de Merzouga, amb possibilitat
de fer senderisme per la zona. 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. Es pot sortir a passejar
tranquil·lament per les muntanyes de sorra, que comencen just a la
porta de l'alberg, podrem sentir-nos nòmades a les khaimes tradicionals
que, si ho preferim, us poden servir per dormir en lloc de l'habitació; es
pot 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 busquen provisions
d'aigua en un constant tràfec... Un marc que fascina. Tenim la opció
d’anar a dormir al bell mig de les dunes en una djaima tradicional.....
Dia 5è. Merzouga – Ouarzazate. Després d’esmorzar sortida 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.
Resseguint l’AntiAtlas pel sud anirem fins a N’Kob, una localitat que té
un bonic conjunt de més de 40 kasbahs, per continuar fins a trobar la
carretera de la Vall del Draa. En direcció nord es creua l’AntiAtlas pel
T'zin Tiniffifft, a 1.600 m d'altura. Pel camí es poden veure els
impressionants congostos que el riu Draa va perforant en l'àrid terreny.
Nit en hotel a Ouarzazate.
Dia 6è. Ouarzazate – Imlil. La carretera que uneix Ouarzazate i
Marràqueix (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. Una curta desviació
de la vostra ruta us portarà a visitar la kasbah 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. Deixant enrere Marràqueix, anirem fins a Imlil passant per Asni. Imlil és l’últim poble on es pot accedir
Kasbahs, Atles, desert i Marràqueix

amb vehicle a la zona del Toubkal. Arribada a última hora de la tarda i
allotjament en casa local (tipus gîte d’étape).
Dia 7è. Senderisme amb guia, per la regió del Parc Natural del
Toubkal. L’itinerari exacte i els ritme de marxa els podem determinar
una vegada allà parlant amb el guia.
Dia 8è. Imlil – Marràqueix. Podem aprofitar el matí per acabar de
recórrer la regió d’Imlil. A la tarda trasllat 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 viure dins d'un conte de les mil i una nits. Nit en hotel.
Dia 9è. Dia lliure a 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. 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…
Dia 10è. A la hora convinguda, trasllat a l’aeroport de Marràqueix per
agafar el vol en direcció a Casablanca. I enllaç amb el vol de retorn.
Final del viatge.

Kasbahs, Atles, desert i Marràqueix

