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El Marroc. Errachidia - Kasbahs - desert - Marràqueix
Aquest itinerari és ideal per ser recorregut en família. Les etapes amb cotxe no són excessivament llargues, per evitar el cansament dels nens, però el que anem trobant en el seu transcurs és una font inesgotable de sorpreses i aventures. Els adults gaudiran de les panoràmiques del desert, de les nits en kasbahs amb encant i de la immensitat del sud del Marroc.

Itinerari
Dia 1er. Sortida al matí amb destinació a Errachidia. Enmig d’un paisatge àrid de hammada (desert de pedra)
sortim cap a l’oest. Ben aviat ens sorprendrà la visió del primer gran oasi de la regió: Goulmina. En arribar a Tinejdad us proposem fer una parada per visitar un interessant museu (El museu dels oasis), on ha col·laborat Roger
Mimó, el mateix que va restaurar la Kasbah Tombuctu a Tinerhir. Es un museu en una casa rehabilitada al mig
d’un ksar molt antic. Es un lloc poc conegut perquè fa poc que és obert, però val molt la pena. Es pot dinar allà
mateix si convé o pel camí abans o després de la visita. Després continuació cap a Tinerhir, l'oasi més gran de
tot el Marroc. Un impressionant paisatge del qual és possible gaudir des d'una certa altura a la carretera que
condueix a les properes Gorges del Todra. Haurem recorregut 140 km. Nit en hotel.
Dia 2n. Tinerhir-Aït Benhaddou. (Aproximadament, 200 km.) Farem una excursió cap a les gorges del Todra,
amb unes parets de més de 200 metres d'altura que no podran sinó impressionar-nos. Un bell recorregut entre
palmerars, roques i aigua, amb el desert com a fons. A la tarda seguirem per la ruta de les kasbahs, i ens aturarem per visitar-ne alguna de les més boniques a la regió de Skoura. Cap al tard arribarem a 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. Els nens se sentiran herois cinematogràfics, i els
adults, de nou, gaudiran d'un espectacle fascinador. Nit en un hotel davant de la kasbah.
Dia 3er. Aït Benhaddou – Marràqueix. Ens separen uns 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. Després de dinar arribarem 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 4t. Estada a Marràqueix. Plantegem aquest dia com una jornada lliure per recórrer aquesta ciutat tal com
vulgueu, encara que si ho desitgeu podem organitzar-vos tota o part de la jornada. Marràqueix compta, a més de
la plaça J’maa El Fna, amb una infinitat de llocs per on es pot passejar i gaudir dels racons: els Jardins de Majorelle, la Menara, les Tombes Saadianes, passejos per la medina o per la mellah (l'antic barri jueu), o el recorregut
de les muralles. Moure-s'hi és fàcil i proposem el bus o el taxi com a millor mitjà per introduir-se en el dia a dia d'aquesta ciutat. Els passejos per les muralles o els jardins damunt d'un carro de cavalls són una altra interessant
opció que sol entusiasmar els més petits. A més, es tracta d'un mitjà de transport que no és només un reclam turístic, sinó que constitueix un mitjà que fan servir els mateixos habitants de Marràqueix per als seus desplaçaments familiars, ja que un taxi petit –els que circulen dins de la ciutat– només admet tres passatgers. Tot i així, el
vehicle i l’acompanyant de Marhaba estaran a la vostra disposició per acompanyar-vos als llocs que es consideri
convenient. Nit en hotel.
Dia 5è. Marràqueix-Ouarzazate-N’Kob. Serà la jornada més llarga del viatge, uns 340 km, però que de totes
maneres es fa bé en una jornada. Potser fins a Ouarzazate pararem menys, ja que és la mateixa carretera que
haurem fet a l’anada. Després de Ouarzazate continuem cap 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. Veurem la Kasbah de Tamnougalt, que apareix gegantina a sobre d'un turó. En arribar a Tansikht agafarem la carretera cap a l'est per arribar a l'oasi de N'kob, una localitat que té un bonic conjunt de més de 40 kasbahs. Dormirem en djaimes al voltant d’una kasbah molt ben restaurada gestionada amb amor i cura per la
família propietària, en la qual hi ha un interessant museu sobre els costums i les tradicions de les tribus berbers
Aït Atta d'aquesta regió.
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Dia 6è. N'kob-Dunes de Merzouga. Un dia emocionant que ens portarà fins a les mateixes dunes saharianes.
Ens esperen 230 quilòmetres (unes 4 hores com a màxim, amb alguna parada) d'una carretera estreta i recta que
discorre cap a l'est paral·lela a l'Antiatles. 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. A mitja tarda, amb
temps per veure la posta de sol, 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. En un d'aquests –Hassi Labed–, nom que
significa pou blanc, passarem la nit en un alberg acollidor al peu de les dunes. Un lloc ideal per a tots.
Dia 7è. Dunes de Merzouga. Pagarà la pena matinar una mica per escalar les dunes abans de la sortida del sol
i poder gaudir d'un espectacle incomparable. Una interessant excursió apta per a tots, que podem fer a peu o
muntats en camell. Passarem la resta del dia a la zona de les dunes: es pot sortir a passejar tranquil·lament per
les muntanyes de sorra, que comencen just a la porta de l'alberg, els menuts poden fantasiejar sentint-se nòmades a les khaimes tradicionals que, si ho preferim, ens poden servir per dormir en lloc de l'habitació; 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.
Dia 8è. Merzouga-Errachidia. Després de l'esmorzar, sense pressa, anirem fins a Rissani, on podrem fer una
parada aprofitant que el diumenge hi ha mercat, el més importants de la regió. Després remuntarem la Vall del
Ziz fins a Errachidia, admirant des del capdamunt els enormes palmerars que, com si es tractés d'una catifa verda en mig del desert, s’estenen a la vora del riu. Si el dia és una mica calorós, ens podem aturar a l'oasi de Meski, que al segle passat fou convertit en residència per a oficials francesos, que en van aprofitar l'aigua fresca i abundant per excavar-hi una piscina on podrem refrescar-nos. Un bon lloc per al dinar del migdia. A la tarda anirem cap a l’aeroport d’Errachidia per agafar el vol de tornada a Barcelona. Final del viatge.
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