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Marràqueix i caravana pel deserti
Itinerari
Dia 1er. Sortida amb vol destinació Marràqueix. Arribada amb escala prèvia a Casablanca i trasllat a l’hotel.
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.
Dia 2n. Estada a Marràqueix. Plantegem aquest dia com una jornada lliure per recórrer aquesta ciutat tal com
vulgueu. 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. 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.
Dia 3er. Marràqueix-Ouarzazate. 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. Començarem a veure arquitectura
de fang, palmeres, alguna kasbah llunyana... Per arrodonir l’espectacularitat de la jornada, es pot fer 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.
Dia 4t. Sortida de Ouarzazate en 4x4 amb conductor per recórrer els 250 km de la Vall del Draa que ens
separen de M'Hamid. La vall del Draa forma un palmerar de més de 200 km de llarg. A la tarda iniciem la
caravana per viure una aventura excepcional, en la qual alternarem les caminades amb el recorregut dalt del
camell. Ens convertim en nòmades per descobrir el desert més bell del Marroc.
Dia 5è. Continuem la caravana, vivint a l'estil nòmada: migdiada sota els tamarindes, cocció del pa a la sorra,
els deliciosos tes a la menta, les nits d'acampada... El menjar el prepararan els guies i camellers que us
acompanyen. La vostra col·laboració sempre serà ben rebuda. Durant aquests dies es caminarà aproximadament 2-3 hores al matí i 2-3 hores a la tarda, amb una llarga pausa al migdia. La caravana va avançant
adaptant-se al ritme de cada persona. Durant el viatge podrem apreciar la diversitat del desert: infinites
extensions de pedra (hammada) on, quan menys s'espera, despunta una tímida vegetació o, més bonic
encara, un extens mar de daurades dunes.
Dia 6è. Una estona més de caravana al matí, fins que us vinguin a buscar els 4x4 que us duran fins a l'Oasi
Sagrat d'Oum Lâalag, un recés de pau enmig del desert: aigua en abundància, palmeres i bestiar. Sens dubte
gaudirem de la frescor de les seves aigües. A la tarda ens dirigirem en 4x4 cap a les Dunes de Cheggaga per
assistir a la posta de sol. Nit en campament instal·lat al peu de les dunes.
Dia 7è. La sortida del sol és un altre espectacle que no us heu de perdre. Després de l'esmorzar, tornada en
4x4 cap a M’Hamid, on arribarem cap a migdia. A la tarda, remuntem la Vall del Draa fins a Ouarzazate.
Dia 8è. A l'hora convinguda, trasllat a l'aeroport de Ouarzazate per agafar el vol que ens portarà de retorn a
casa (escala prèvia a Casablanca). Final del viatge.
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