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El Marroc. Ouarzazate-Dunes-N’kob-Marràqueix
Itinerari
Dia 1er. Sortida amb destinació a Casablanca. Enllaç amb el vol amb destinació a Ouarzazate. Trasllat a l’hotel.
Dia 2n. Ouarzazate - Tinerhir. Continuació per la ruta de les kasbahs fins a Tinerhir, el més frondós dels oasis
del sud, des d’on s’accedeix a les Gorges del Todra, amb unes parets de més de 200 metres d'altura que no
podran sinó impressionar-vos. Un bonic recorregut enmig de palmeres, roca i aigua, amb el desert com a rerafons. De camí haurem pogut visitar la Vall del Dades. Farem nit a un acollidor hotel.
Dia 3er. Tinerhir - Dunes de Merzouga. El viatge és un seguit de punts forts. El d’avui n’és un. Direcció cap a
l'est fins a les mateixes dunes saharianes per una carretera estreta i recta que discorre encaixada entre l’Alt Atles
i l'AntiAtlas. Pel camí potser veurem ramats de camells o trobarem 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 Erfoud som a les
portes del desert. Amb temps per veure la posta de sol, arribada 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. En un d'aquests –
Hassi Labed–, nom que significa pou blanc, és on es troba l’hotel. Un lloc ideal per a tots: es pot sortir a passejar
tranquil·lament per les muntanyes de sorra, que comencen just a la porta de l’alberg, fantasiejar sentint-se nòmades a les khaimes tradicionals, es pot passejar per l'oasi admirant com s'aprofita l'aigua que brolla allà a prop, recórrer el camí fins a la font, on dones i nens buscaran provisions d'aigua en un constant tràfec... Un marc que ens
fascinarà a tots. A la tarda sortirem en camell per anar a dormir en un campament de djaimes al bell mig de les
dunes.
Dia 4t. Dunes de Merzouga - N’kob. Retorn a l’hotel des d’on haurem sortit el dia abans. Després d’esmorzar
sortida 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. Resseguint l’AntiAtles pel sud anirem fins a N’Kob, una localitat que té un
bonic conjunt de més de 40 kasbahs. Nit en una kasbah restaurada com a hotel.
Dia 5è. N’Kob - Marràqueix. Serà la jornada més llarga del viatge, però que de totes maneres es fa bé. Després
de N’Kob agafarem la carretera fins arribar a Tansikht. Després veurem la Kasbah de Tamnougalt, que apareix
gegantina a sobre d’un turó. Pel camí pararem per contemplar els impressionants congostos que el riu Draa ve
perforant en l’àrid terreny. Continuarem i creuarem l’Antiatles fins arribar a Ouarzazate. 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, podem fer 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, 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, 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. Nit en hotel.
Dia 6è. Dia lliure 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 podem 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 7è. Cap al migdia trasllat a l’aeroport de Marràqueix per agafar el vol de tornada a casa. Fi del viatge.
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