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AntiAtles – kasbahs – desert – Marràqueix
Itinerari
Dia 1. Sortida amb destinació a Casablanca; Les hores que teniu d’espera a Casablanca les podeu aprofitar
per visitar aquesta ciutat; és interessant apropar-vos a la Mesquita de Hassan II. A continuació enllaç amb destinació a Ouarzazate. Ouarzazate és el lloc idoni per començar la ruta del sud. Trasllat a l’hotel.
Dia 2. Ouarzazate - N’kob. 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. Continuem fins a la Kasbah de Tamnougalt, que
apareix gegantina a sobre d'un turó. Serà la primera kasbah que
visitarem, i podrem fer-nos una idea de l'esplendor i la complexitat
d'aquestes edificacions. Dedicarem el dia a recórrer part de la Vall del
Draa (palmerar de més de 200 km de llarg) abans de dirigir-nos a
l'oasi de N'kob, una localitat que té un bonic conjunt de més de 40
kasbahs. Dormirem en una kasbah.
Dia 3. N’Kob - Tinerhir pel T’zin Tazazert. Ens endinsem per un dels
paisatges més espectaculars de l’AntiAtles. Creuarem per pistes el
Djebel Sarhro, de sud a nord, a una alçada de prop de 2.300 metres
pel T’zin Tazazert, amb espectaculars vistes sobre les Gorges
d’Afeza. Una regió àrida amb molts torrents i impressionants
formacions rocalloses. Pel camí anirem trobant nòmades amb els
seus remats i poblets que viuen principalment de l’agricultura i de la
mineria. Una zona que encara es manté al marge dels circuits turístics
convencionals. A la tarda arribarem a Tinerhir, el més frondós dels
oasis del sud, des d’on s’accedeix a les Gorges del Todra. Farem nit
a Tinerhir.
Dia 4. Tinerhir - Merzouga. Aprofitem el matí per visitar l’oasi de Tinerhir i les Gorges del Todra. Les seves
parets de més de 200 metres d’alçada ens impressionaran. Un bonic recorregut enmig de palmeres, roca i aigua, amb el desert com a rerafons. A la tarda sortida cap a Erfoud, des d’on continuarem per pistes cap a
l'Erg Chebbi (Dunes de Merzouga). Allà passarem la nit en un hotel al peu de les dunes; un marc de somni.
Dia 5. Merzouga - Skoura. 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 pujarem per la Vall del Ziz fins a Errachidia, per
poder admirar 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. A la tarda seguirem fins a Skoura,
on se’ns ofereix un magnífic conjunt de kasbahs entre les
quals destaca per la seva bellesa l’anomenada d'Ameridil.
Farem nit en una kasbah del segle XVIII, magníficament
restaurada, i amb una terrassa des de la qual hi ha
esplèndides vistes d’Ameridil i del palmerar.
Dia 6. Skoura – Marràqueix. El viatge ha estat fins ara un seguit de punts forts. El d’avui n’és un altre. Els 240
quilòmetres que separen Skoura de Marràqueix transcorren pel bell mig de l’Atles, amb un port de muntanya a
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gairebé 2.300 metres. Per arrodonir l’espectacularitat de
la jornada, anirem 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 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'haverse 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 riad a la Medina.
Dies 7 i 8. Dies lliures a Marràqueix, famosa per la seva plaça de J'maa El Fna, que ocuparà bona part del
nostre 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 9. A la hora convinguda, trasllat a l’aeroport i començament del vol de tornada amb el respectiu enllaç a
Casablanca.
Final del viatge.
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