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El Marroc. Ouarzazate – Zagora – Chegaga
Itinerari
Dia 1er. Sortida en avió amb destinació Casablanca. Enllaç amb vol a Ouarzazate. Trasllat a l’hotel i visita de la
Kasbah de Taourirt. Allotjament en hotel/riad.
Dia 2n. Ouarzazate - Aït Benhaddou - Vall del Draa - Zagora. Ens dirigirem a 30 km de Ouarzazate per visitar
la Kasbah de Aït Benhaddou una de les kasbahs 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. En acabar la visita sortim en direcció al sud i creuem l'AntiAtlas pel T'zin Tiniffifft, a 1.600 m d'altura. Pel camí pararem per contemplar
els impressionants congostos que el riu Draa va perforant en l'àrid terreny. Una parada a Agdz i seguim fins a la
Kasbah de Tamnougalt, que apareix gegantina a sobre d'un turó. Continuarem recorrent bona part de la Vall del
Draa, amb el seu seguit de palmerars i kasbahs, fins arribar a Zagora. Nit en hotel.
Dia 3er. Zagora – Desert de Cheggaga. Sortirem en els vehicles 4x4 cap al sud per dirigir-nos a la regió de
M’Hamid. De camí passarem per Tamegroute, localitat coneguda per la seva biblioteca corànica, amb manuscrits
del segle XI. Després les dunes de Tinfou ens avisen de que el desert de sorra ja és a prop. Ens esperen encara
uns paisatges espectaculars abans d’arribar a M’Hamid i endinsar-nos cap al desert. Farem nit en campament de
djaimes a peu de dunes.
Dia 4. Dunes de Cheggaga – Ouarzazate. Val la pena matinar per pujar a les dunes abans que surti el sol; la
bellesa de l’espectacle compensarà amb escreix l’esforç. Després d’esmorzar desfarem el camí de baixada per
tornar fins a Ouarzazate. Tot i ser el mateix camí, el lloc és prou bonic com per merèixer ésser recorregut dues
vegades. Aprofitarem per fer parades en indrets que no hàgim visitat abans. Arribada a Ouarzazate i nit en el mateix hotel del primer dia.
Dia 5è. Trasllat a l’aeroport i sortida cap a Casablanca. Enllaç amb el vol de tornada.
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