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El Marroc. Casablanca - Fes - Sud - Marràqueix
Itinerari
Dia 1. Sortida de Barcelona en el vol de Royal Air Marroc en direcció a Casablanca. Lliurament a l’aeroport del
cotxe de lloguer. Nit a Rabat.
Dia 2. Ruta des de Rabat fins a Meknès, una de les ciutats imperials que causa més impacte per
l’espectacularitat de les seves portes i muralles. Continuació cap a la ciutat romana de Volubilis, on s’arriba enmig d’una vegetació de caire mediterrani: cultius de blat, oliveres… De camí es pot veure la ciutat santa de Moulay Idris, enfilada a la muntanya, un important centre de peregrinació. Nit a Fes.
Dia 3. Estada a Fes. En endinsar-vos pels carrers de la seva medina (ciutat antiga) tindrem la sensació de fer un
salt enrere en el temps: l'organització gremial és present en el treball, l’estretor dels seus carrers no permet cap
més mitjà de transport que els ases i un constant formigueig de gent es mou per una laberíntica xarxa de carrerons enmig dels quals ens sorprendran barris com el dels andalusos i magnífiques mesquites i escoles coràniques. Fes ha estat sempre associada a l’estudi i la religiositat i sens dubte continua sent la capital espiritual del
Marroc.
Dia 4. Arriba el moment de l’Atles. A pocs quilòmetres de Fes es creua Ifrane, centre de vacances, abans de trobar els boscos de cedres de l’Atles Mitjà. A partir d’aquí ens podem endinsar pel mig dels boscos, fugint de les
rutes més convencionals, i per una petita carretera anar fins a les fonts de l’Oum er Rebia, on neix el riu més
important del Marroc. Un lloc idíl·lic, fora dels circuits turístics, on poder copsar la vida de la població berber de la
regió. A la tarda desfem part del camí per dirigir-nos fins a Midelt.
Dia 5. Un sorprenent canvi de paisatge: la carretera creua l’Alt Atles per, en poca estona, endinsar-nos cap al
Gran Sud. El paisatge es torna àrid, amb espectaculars formacions geològiques i amb profundes valls, com la
Vall del Ziz, que són immenses taques verdes enmig del desert. Començarem a veure arquitectura de fang,
palmeres, alguna kasbah llunyana... sou a les portes del desert. En arribar a Rissani continuació cap a l’Erg
Chebbi (Dunes de Merzouga). Allà podem passar la nit en un alberg al peu de les dunes; un marc de somni.
Dia 6. 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. Després d’esmorzar podem sortir 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.
Anirem fins a N’kob, un poble amb un bonic conjunt de més de 40 kasbahs. Nit en una kasbah restaurada, on hi
ha un petit museu sobre els costums de les tribus Aït Atta de la regió.
Dia 7. Continuem cap a l’oest fins a trobar la carretera que va seguint la Vall del Draa. Tindrem tot el dia per recórrer aquesta vall, amb un palmerar de més de 200 km. Nit a Ouarzazate.
Dia 8. Recorregut per la ruta de les Kasbahs. Pocs quilòmetres a fer en tot el dia per poder anar parant pel camí. Passarem per Skoura, on se’ns ofereix un magnífic conjunt de kasbahs entre les quals destaca per la seva
bellesa l’anomenada d'Ameridil i la Vall del Dades. Arribareu a Tinerhir, el més frondós dels oasis del sud, des
d’on s’accedeix a les Gorges del Todra. Hi ha temps per caminar per l’oasi, contemplar els horts i els sistemes
de regadiu, i per recórrer part de les gorges en un camí inigualable. Nit a l’hotel Tombuctú, una kasbah admirablement restaurada pel sabadellenc Roger Mimó.
Dia 9. Podem aprofitar per recórrer l’oasi de Tinerhir o les Gorges del Todra. Després, retorn a Ouarzazate per la
carretera del dia anterior; en cas que no hàgim visitat la Vall del Dades, un dels indrets que no podem deixar de
banda, tenim la oportunitat de fer-ho ara. La bellesa del paisatge farà que el camí no es faci gens repetitiu. Nit a
Ouarzazate.
Dia 10. Ouarzazate-Marràqueix. Ens separen 200 km de Marràqueix. La carretera 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. Hi haurà temps
per desviar-nos cap a Aït Benhaddou, una de les kasbahs més grans de tot el sud, que manté algunes parts
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molt ben conservades, entre altres motius pel fet d'haver-se convertit en escenari de moltes pel·lícules. Un
espectacle fascinador. Després d'una aturada per menjar en algun dels restaurants de carretera, a mitja tarda
arribareu 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-vos dins d'una caixa màgica, com viure dins d'un conte de les mil i una
nits.
Dia 11. Estada a Marràqueix, famosa per la seva plaça de J'maa El Fna, que ocuparà bona part del vostre
temps: una amalgama d'aromes, sons i sensacions irrepetible. Però hi ha, a més, infinitat de llocs per on passejar
i dels quals podeu 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 12. Trasllat a l’aeroport de Marràqueix i retorn
Final del viatge.
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