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El Marroc. Fes - Sud - Marràqueix
Itinerari
Dia 1er. Sortida en direcció a Casablanca. Continuació en el
vol amb destinació a Fes; arribada i trasllat a l’hotel.
Dia 2n. Fes. Us incloem l’acompanyament d’un guia ja que la
ciutat és força laberíntica i complicada. En endinsar-nos pels
carrers de la seva medina (ciutat antiga) tindrem la sensació de
fer un salt enrere en el temps: l'organització gremial és present
en el treball, l’estretor dels seus carrers no permet cap més
mitjà de transport que els ases i un constant formigueig de gent
es mou per una laberíntica xarxa de carrerons enmig dels quals
ens sorprendran barris com el dels andalusos i magnífiques
mesquites i escoles coràniques. Fes ha estat sempre associada
a l’estudi i la religiositat i sens dubte continua sent la capital
espiritual del Marroc. Després de visitar la medina, una bona
opció és caminar sense nord pels carrers de Fes-Jdid, on hi ha el palau reial, la mellah (barri jueu) i també la
mesquita més antiga de Fes.
Dia 3er. Fes - Merzouga. Ara és el torn de l’Atles. A pocs
quilòmetres de Fes creuarem Ifrane, centre de vacances,
abans de trobar els boscos de cedres de l’Atles Mitjà. Quan
deixem enrere Midelt ens espera un sorprenent canvi de
paisatge: la carretera creua l’Alt Atles per, en poca estona,
endinsar-nos cap al Gran Sud. El paisatge es torna àrid, amb
espectaculars formacions geològiques i amb profundes valls,
com la Vall del Ziz, que són immenses taques verdes enmig
del desert. Començarem a veure arquitectura de fang,
palmeres, alguna kasbah llunyana... som a les portes del
desert. En arribar a Erfoud 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 4t. Merzouga. 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. Passarem la jornada sencera a la zona de les dunes, i
podrem aprofitar per fer interessants excursions per la regió: canteres de fòssils, volta completa a les dunes,
els oasis més llunyans... A la tarda sortirem en camell per anar a dormir en un campament de djaimes al bell
mig de les dunes.
Dia 5è. Merzouga - Tinerhir. Després d’esmorzar iniciem la
Ruta de les Kasbahs cap a Tinerhir, el més frondós dels oasis
del sud, des d’on s’accedeix a les Gorges del Todra. Farem
nit a l’acollidor hotel Tombuctú, una kasbah restaurada pel
sabadellenc Roger Mimó, que ha esdevingut un model de
restauració pel respecte als materials i mètodes de
construcció autòctons. Nit en hotel.
Dia 6è. Tinerhir - Ouarzazate. Excursió a 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 anem a visitar
alguna de les kasbahs més boniques a Skoura. Nit a
Ouarzazate.
Fes, Sud i Marràqueix

Dia 7è. Ouarzazate – Marràqueix. El viatge ha estat fins ara
un seguit de punts forts. El d’avui n’és un altre. 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, farem 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 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 al cor de la medina.
Dies 8è i 9è. 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… A la tarda, trasllat a l’aeroport i començament del vol de tornada.
Final del viatge.
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