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El Marroc. Ouarzazate – Chegaga – Sud – Marràqueix
Itinerari
Dia 1er. Sortida en direcció a Casablanca, arribada i enllaç amb el vol a Ouarzazate. Trasllat i nit a l’hotel.
Dia 2n. Descens per la Vall del Draa fins a Zagora i continuació cap a M’Hamid, on acaba la carretera asfaltada. Des d’allà continuació cap a una regió de dunes (Cheggaga) que és una de les més espectaculars del sud
del Marroc i on no hi ha cap tipus d’edificació en molts quilòmetres. Nit en “djaimes” al peu de les dunes.
Dia 3er. Continuació per pista al desert fins a Foum-Zguid i una vegada allà, creuant l’Anti-Atles, fins a N’Kob, os
es pot passar la nit en una kasbah restaurada. També podem, si no volem fer tants quilòmetres, tornar a pujar
per la vall del Draa, ja que encara que es repeteixi el camí de baixada segur que val la pena.
Dia 4t. Continuació cap a l’est fins a Rissani. Pel camí es pot visitar l’oasi de Tazzarine. Una vegada a Rissani
es continua cap a l’Erg Chebbi (dunes de Merzouga), on es passa la nit en alberg.
Dia 5è. Després de veure sortir el sol i esmorzar, direcció a Erfoud i des d’allà cap al nord fins a Er-Rachidia per
desviar-nos després cap a Tinerhir, al bell mig de la ruta de les kasbahs. Fer-ho d’aquesta manera permet passar per les Gorges del Ziz, mentre que si es fa la ruta directa de Erfoud a Tinerhir, una mica més curta, el paisatge és menys interessant. Val la pena fer aquest petit desviament (uns 70 km en total). També permet la possibilitat d’aturar-se a l’oasi de Meski i fer una remullada a la seva piscina (un lloc molt bonic) i que de ben segur en
aquesta època serà d’agrair. Nit a Tinerhir a la Kasbah-Hotel Tombuctú.
Dia 6è. Estada a Tinerhir. Proposem aquest dia sencer a Tinerhir ja que les possibilitats són diverses: visita a les
Gorges del Todra, passejades per l’oasi (de més de 14 km), pujar cap a l’Atlas fins a Tamtattouche o fins i tot fer
una volta fins a la Vall del Dades. El vehicle és a la nostra disposició. Nit en hotel.
Dia 7è. Continuació per la ruta de les kasbahs, fent parades i desviament allà on considereu oportú (Vall del Dades, Skoura...). Nit en hotel a Ouarzazate.
Dia 8è. Ouarzazate – Marràqueix. El viatge ha estat fins ara un seguit de punts forts. El d’avui n’és un altre. Els
200 quilòmetres que separen Ouarzazate de Marràqueix transcorren pel bell mig de l’Atles, amb un port de muntanya a gairebé 2.300 metres. Per arrodonir l’espectacularitat de la jornada, farem el camí per l’antiga ruta caravanera que unia les dues ciutats i passar per la pista que va per la Vall del riu Ounila, on hi ha kasbahs construïdes en coves, i que a més ens portarà a les kasbahs d'Aït Benhaddou i de Telouet. En retrobar l’asfalt es baixa
cap a Marràqueix, per una espectacular carretera que tothom assenyala com un dels indrets més bonics del Marroc. Al capvespre, arribada 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 introduir-nos dins d'una caixa màgica, com viure dins d'un
conte de les mil i una nits.
Dies 9è i 10è. Dies lliures a Marràqueix, famosa per la seva plaça de J'maa El Fna, que ocuparà bona part del
nostre temps: saltimbanquis, encantadors de serps, dentistes, narradors de contes, venedors sortits d'un basar
de les mil i una nits... Una amalgama d'aromes, sons i sensacions irrepetible. Però hi ha, a més, infinitat de llocs
per on passejar i dels quals poder 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 11è. A primera hora del matí, trasllat a l’aeroport i vol de tornada cap a la ciutat d’origen, amb canvi d’avió a
Casablanca. Final del viatge.
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