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El Marroc. Ouarzazate, Sud i Marràqueix
Itinerari
Dia 1er. Sortida amb destinació a Casablanca. Enllaç amb el vol amb destinació Ouarzazate. Trasllat i nit a
l’Hotel. Ouarzazate esdevé un punt òptim per iniciar la ruta del Sud.
Dia 2n. Ouarzazate - Vall del Draa - N’Kob - Merzouga. Sortim en direcció al sud i creuem l'Antiatles 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 part de la Vall del Draa, amb el seu seguit de palmerars i kasbahs, fins
a la desviació que va cap a N’Kob i Rissani. Pel camí potser veurem algun ramat de camells o ens creuarem amb
nòmades que porten els seus ramats per enmig de la hammada, el desert de pedra que ja apareix en aquesta
zona. Després d'arribar a Rissani, la capital del Tafilalelt, serem ja a les portes del desert. Arribarem a l'Erg
Chebbi (dunes de Merzouga), un espectacular conjunt de dunes de més de 300 metres d'altura, amb alguns petits oasis al voltant, Total de la jornada: 371 km. Allotjament previst a l’hotel Kanz Erremal. També podeu optar
per passar la nit en campament de djaimes a les dunes.
Dia 3er. Dunes de Merzouga – Tinerhir. 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. Aproximadament 180 km. De camí, aconsellem fer una parada a
l’interessant museu dels oasis, al Ksar El Khorbat. Nit a Tinerhir a l’hotel Tombucú, una kasbah restaurada pel
sabadellenc Roger Mimó, que ha esdevingut un model de restauració pel respecte als materials i mètodes de
construcció autoctons.
Dia 4t. Tinerhir – Ouarzazate – Marràqueix. Continuació per la ruta de les kasbahs fins a Ouarzazate. De camí haureu pogut fer una breu parada a la kasbah de Skoura. Els 200 quilòmetres que separen Ouarzazate de
Marràqueix (que tothom assenyala com un dels indrets més bonics del Marroc) s'han 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. Per arrodonir
l’espectacularitat de la jornada, fareu el camí per l’antiga ruta caravanera que unia les dues ciutats i passa per la
pista que va per la Vall del riu Ounila, on hi ha kasbahs construïdes en coves, i que a més us portarà a les kasbahs de Telouet i d'Aït Benhaddou, una de les 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. Arribada a Marràqueix
a última hora de la tarda. Total de la jornada 390 km. Nit en Riad a la Medina.
Dia 5è. 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… Proposem una visita als principals monuments pel matí i la tarda al vostre aire per la medina i la Plaça de J’maa El Fna.
Dia 6è. Trasllat a l’aeroport de Marràqueix per agafar el vol en direcció a Casablanca. Enllaç amb el vol de retorn.
Final del viatge.
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