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El Marroc. Casablanca - Rabat – Fes – Sud – Essaouira – Marràqueix
Itinerari
Dia 1r. Sortida en vol directe de Royal Air Maroc amb destinació a Casablanca; continuem el viatge cap a la capital del país, Rabat, on tindrem una estona per copsar l’ambient de la ciutat. Tot i ser la capital administrativa (no
pas la capital econòmica, que és Casablanca), Rabat conserva una acollidora medina, poc turística, que ens
permetrà un primer contacte amb el dia a dia del Marroc. Hi ha també l'opció d’acostar-nos fins a la Kasbah des
Udaies, al costat del mar, i recórrer els seus carrerons.
Dia 2n. Ens desplacem fins a Meknès, una de les ciutats imperials que ens causarà més impacte per
l’espectacularitat de les seves portes i muralles. Tindrem força estona per recórrer Meknès abans de marxar a la
recerca de la ciutat romana de Volubilis, on arribarem enmig d’una vegetació de caire mediterrani: cultius de
blat, oliveres… De camí podrem veure la ciutat santa de Moulay Idris, enfilada a la muntanya, un important centre
de peregrinació. A última hora de la tarda farem via cap a Fes.
Dia 3r. Dedicarem tot el dia a la visita de Fes. En endinsar-nos 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. Incloem la visita acompanyats per un guia local al matí, i a la tarda proposem
que aneu al vostre ritme, tornant a la medina o perdent-vos pels carrers de Fes-Jdid, on hi ha el palau reial, la
mellah (barri jueu) i també la mesquita més antiga de Fes.
Dia 4t. Després de la tanda de ciutats arriba el moment de l’Atles. A pocs quilòmetres de Fes creuarem Ifrane,
centre de vacances, abans de trobar els boscos de cedres de l’Atles Mitjà. A partir d’aquí ens endinsarem pel mig
dels boscos, fugint de les rutes més convencionals, i per una petita carretera anirem fins a les Fontse 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 desfarem part del camí per dirigir-nos fins a Midelt.
Dia 5è. 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... som a les portes del desert. En arribar a Rissani continuarem cap a l'Erg
Chebbi (Dunes de Merzouga). Allà passarem la nit en un alberg al peu de les dunes; un marc de somni.
Dia 6è. 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 sortim 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 Tinerhir, el més frondós dels oasis del sud, des d’on s’accedeix a les Gorges del Todra. Hi haurà 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. Farem nit en un hotel a les mateixes Gorges del Todra.
Dia 7è. Continuem per la Ruta de les Kasbahs. Tenim pocs quilòmetres a fer, la qual cosa ens permetrà aturarnos als indrets més bonics. Un d’ells serà, sens dubte, Skoura, on se’ns ofereix un magnífic conjunt de kasbahs
entre les quals destaca per la seva bellesa l’anomenada d'Ameridil. Visitarem també l’inici de la Vall del Dades,
un altre dels indrets que no podem deixar de banda. Al capvespre, arribada a Ouarzazate.
Dia 8è. 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 en vehicles 4x4, la qual cosa ens permetrà anar
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 re
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trobar 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.
Dies 9è i 10è. Ens establim a Marràqueix com a base per descobrir aquesta ciutat i alguns dels indrets propers
més encisadors. Dos dies lliures per visitar la ciutat al nostre aire. Marràqueix és 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. Al matí sortida cap a Essaouira, on trobarem l’equip de camellers i guia per fer l’excursió per les dunes
del Cap de Sidi Kaouki. A la costa atlàntica, entre boscos de tuia i el mar. Jornada d’excursió en camell. Nit en
campament nòmada a les dunes.
Dia 12è. Després de l’esmorzar, s’acaba l’excursió en camell i transport fins a 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 podrem gaudir, després de dies de calor i desert, de la seva extensa platja. A última hora de la tarda,
trasllat a Marràqueix.
Dia 13è: Trasllat a l’aeroport de Marràqueix per iniciar el retorn cap a la ciutat d’origen.
Nota. Els dos dies lliures a Marràqueix els podeu fer seguits o bé un dia abans de Essaouira i un dia al tornar. O
bé fer-los seguits després de tornar de Essaouira.
Final del viatge.
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