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El Marroc. Ouarzazate – Todra – Chegaga – Marràqueix
Itinerari
Dia 7. Sortida en vol directe a Casablanca; arribada i enllaç en vol cap a Ouarzazate. Trasllat a l’hotel i nit.
Dia 8. Ouarzazate – Tinerhir – Ouarzazate. 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 o Skoura, on se’ns ofereix un magnífic conjunt de kasbahs entre les quals destaca per la seva bellesa l’anomenada d'Ameridil. Retorn a Ouarzazate i nit al
mateix hotel.
Dia 9. Ouarzazate - Vall del Draa - Zagora – Tinfou – M’Hamid. Sortida 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. Continuació cap a 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, on acaba la carretera asfaltada. Allotjament en kasbahs.
Dia 10. Matí a la zona de M’Hamid per fer visites o activitats diverses. A la tarda sortida en vehicles 4x4 cap a les
dunes de Chegaga, on passarem la nit en campament de djaimes.
Dia 11. Retorn a M’Hamid i reprenem la ruta cap al nord per la carretera de la vall del Draa, on podrem aprofitar
per visitar indrets que hagin quedat pendents en el viatge d’anada. Deixant enrera Ouarzazate, 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. Dormirem en un hotel al davant mateix
de la kasbah, de manera que podrem visitar-la amb calma i fora dels horaris de més afluència de visitants.
Dia 12. Aït Benhaddou – Marràqueix. La carretera que uneix Ouarzazate i Marràqueix (que tothom assenyala
com un dels indrets més bonics del Marroc) 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. Al migdia 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 introduirvos dins d'una caixa màgica, com viure dins d'un conte de les mil i una nits. Allotjament en riad.
Dia 13. Dia complet a Marràqueix, famosa per la seva plaça de J'maa El Fna, que ocuparà bona part del nostre
temps: saltimbanquis, encantadors de serps, dentistes, narradors de contes, venedors sortits d'un basar de les
mil i una nits... Una amalgama d'aromes, sons i sensacions irrepetible. Però hi ha, a més, infinitat de llocs per on
passejar i dels quals poder 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 14. Cap al migdia trasllat a l’aeroport de Marràqueix per agafar el vol en direcció a Casablanca; arribada i enllaç amb el vol de retorn. Final del viatge.
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