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Costa Atlàntica – Tafraoute – Marràqueix - Cascades
d’Ouzoud,
Itinerari
Dia 1er. Sortida en vol regular amb destinació a Casablanca. Continuació cap a Rabat (90 km) i nit en Hotel.
Dia 2n. Visita de Rabat i sortida cap a Casablanca per visitar la Mesquita Hassan II d’aquesta ciutat. En acabar la
visita, continuació cap a la ciutat de El Jadida (92 km). Ciutat fundada pels portuguesos, conserva encara una bonica ciutadella, part de la seva muralla i una interessant cisterna. Nit en hotel.
Dia 3er. Continuem cap al sud resseguint la costa. Passarem per Oualidia, localitat famosa per la seva llacuna i les
seves ostres, i després per Safi, on podrem visitar els forns de ceràmica d’on surt gairebé tota la producció alfarera
que es pot trobar als mercats del Marroc. A la tarda arribada a Essaouira. Total de la jornada: 265 km. Nit en riad.
Dia 4t. Essaouira. Hi haurà temps per deambular i descobrir l'antiga Mogador, encaixada entre les dunes i l'Atlàntic. Les seves muralles portugueses, l'encant de la seva medina, l'entranyable port i els seus artesans que treballen
la tuia configuren un marc molt especial. També podreu passejar per la seva extensa platja o menjar peix en els
petits restaurants ambulants que hi al port. Nit en riad.
Dia 5è. Essaouira - Coll de Kerdous (324 km). La carretera ressegueix l’oceà enmig de boscos d’argà i de tuia, la
fusta que ha fet famosa l’artesania d’Essaouira. Deixareu enrera Agadir per anar direcció a Tiznit, famosa pel seu
mercat dels joiers. No massa lluny podeu anar fins a Sidi Moussa d’Aglou, on hi ha un port amb molts refugis troglodites. Nit en hotel, amb unes impressionants vistes sobre les valls dels voltants i l’Atlàntic a la llunyania.
Dia 6è Coll de Kerdous - Tafraoute. (50-60 km) L’arribada a Tafraoute sorprèn pel to rogenc d’aquesta vall granítica, plena d’arganers, palmeres i ametllers. Jornada dedicada a recórrer la Vall de Tafraoute, amb infinitat de llocs i
pobles a visitar: La Vall d’Ammelns, farcida de poblets berbers enfilats a les roques; Anil i Annameur, dos dels pobles més bonics de la regió; Agard Ouad, amb la sorprenent roca anomenada el “barret de Napoleó”; les roques
pintades de l’artista belga Jean Vérame....
Dia 7è. Tafraoute - Marràqueix (377 km). Pel camí veureu la vegetació típica de la zona, els arganers, que són un
bon aliment per a les cabres i dels quals s’extreu un oli molt apreciat per les seves qualitats cosmètiques i per a la
cuina. Després de tornar a passar per Agadir, farem la ruta directe cap a Marràqueix, on arribarem a ultima hora de
la tarda. 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. Nit en riad.
Dia 8è. Estada a Marràqueix. Plantegem aquests dia com una jornada lliure per recórrer aquesta ciutat tal com
vulgueu. Marràqueix compta, a més de la plaça J’maa El Fna, amb una infinitat de llocs per on es pot passejar i
gaudir dels racons: els Jardins de Majorelle, la Menara, les Tombes Saadianes, passejos per la medina o per la
mellah (l'antic barri jueu), o el recorregut de les muralles. Moure-s'hi és fàcil i proposem el bus o el taxi com a millor
mitjà per introduir-se en el dia a dia d'aquesta ciutat. Els passejos per les muralles o els jardins damunt d'un carro
de cavalls són una altra interessant opció. Un mitjà de transport que no és només un reclam turístic, sinó que el fan
servir els mateixos habitants de Marràqueix per als seus desplaçaments familiars, ja que un taxi petit –els que circulen dins de la ciutat– només admet tres passatgers. Tindreu si ho voleu el vehicle a la vostra disposició.
Dia 9è. Marràqueix - Cascades d’Ouzoud (170 km). Deixant enrere Marràqueix anireu cap a l’Alt Atlas, per visitar
el salt d’aigua més gran del país, en un dels indrets més bonics. Les Cascades d’Ouzoud són un paratge on podreu
entreveure la vida de la població rural, els costums de la regió i magnífics paisatges de muntanya. Nit en un riad a
les mateixes Cascades.
Dia 10è. Cascades d’Ouzoud - Settat (220 km). Sortirem de les Cascades per la petita carretera que creua les
Gorges de l’Oued el Abid. En acabar aquesta carretera hem baixat de l’Atlas i ens trobem enmig d’una gran plana,
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la regió de Beni Mellal, que anys enrere era un lloc erm i que avui en dia, amb l’arribada de l’aigua canalitzada, ha
esdevingut la principal zona agrícola del Marroc. Podrem aprofitar encara bona part del matí a la zona de les cascades o anar fent parades pel camí, ja que la jornada no és excessivament llarga. Nit en hotel.
Dia 11è.. Sortida cap a l’aeroport de Casablanca per agafar el vol de retorn. Final del viatge.
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