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Marroc, memòria de la terra
Circuit paleontològic
Millor període: octubre a maig
Durada: 8 dies.

Les grans històries del nostre planeta estan inscrites al paisatge del Marroc: dislocacions i deriva dels continents,
obertura d'oceans, transgressió i regressió de cadenes muntanyoses.
La història dels éssers vius també va deixar petjades visibles al subsòl marroquí, ple de tresors paleontològics, entre els quals destaca el “gegant de l'Atles”, un sauròpode de 5 metres d'alçada i 18 de llargada. El Marroc posseeix
excepcionals riqueses naturals de fòssils de diferents èpoques i de totes les mides. Aquest circuit pel sud del Marroc és una iniciació al descobriment de la memòria de la terra i de la vida, recorrent llocs que mostren una fauna
marina de més de 540 milions d'anys; però el Marroc també té fauna continental, entre la qual destaquen els
dinosaures.
I també hi ha, al Marroc, l'empremta humana des de fa més de 4.000 anys, que descobrirem en el transcurs del nostre periple per magnífics gravats rupestres.

Itinerari
Dia 1r: Sortida amb destí a Ouarzazate. El vol ens obliga a fer unes hores d'espera a l'aeroport de Casablanca, però és el punt
idoni per iniciar la ruta del sud. Arribada a última hora de la nit i trasllat a l'hotel.
Dia 2n: Abans de dirigir-nos cap a l'est, farem marrada per visitar la Kasbah d'Aït Benhaddou, declarada Patrimoni mundial de
la Humanitat. El nostre recorregut segueix paral·lel al riu Dades per la denominada Ruta de les kasbahs i la vall de les Roses.
Podrem aturar-nos al palmerar de Skoura, abans d'arribar a Tinerhir i visitar les Gorges del Todra, d'un marcat interès geològic. Nit a l'hotel Tombuctú, una kasbah admirablement adaptada com a hotel.
Dia 3r: Deixem Tinerhir per anar en busca de fòssils als terrenys del Neocretaci –Turonià– a la regió de Goulmina. Després
seguirem cap al Tafilalelt i les Dunes de Merzouga. Nit en alberg.
Dia 4t: Jornada en ple desert, a la recerca de fòssils goniatits i ortoceràtids de les èpoques del Devonià, prospecció a les zones
de crinoïdeus del Càmbric, així com a les zones triàsiques riques en restes de taurons, dinosaures... Trobada amb els nòmades
de Merzouga. Campament al desert.
Dia 5è: Ens dirigim cap al sud en direcció a Taouz, coneguda pels seus bells minerals ferruginosos. Seguim cap a Kem Kem,
l'indret on es va produir un descobriment extraordinari: el crani d'un dels dinosaures carnívors més grans (carcharodontosaurus
saharicus) del Cenomanià (95 milions d'anys), i on també trobarem eriçons, dents de tauró i altres espècies. Finalment arribem
al Djebel Zreg, on les formacions càmbriques contenen els més bells trilobits del Marroc. Nit en alberg a les gorges de l'oasi de
M’harich.
Dia 6è: Creuem bonics paratges desèrtics, belles formacions geològiques i dunes. Arribarem al jaciment d'ortoceràtids (avantpassats dels ammonits, amb més de 420 milions d'anys) a Tazarine. A la tarda sortirem a descobrir els gravats rupestres que
narren la història del Sàhara prehistòric (Neolític). Nit en una kasbah restaurada a N’kob, testimoni del passat gloriós de la tribu
Aït Atta.
Dia 7è: Ens endinsem a la Vall del Draa i creuem el Saghro volcànic, aturant-nos a l'Aït Saouen, on visitem un jaciment d'algues fòssils del Precàmbric al Càmbric. A la tarda, arribada a Ouarzazate. Nit en hotel.
Dia 8è: Trasllat a l'aeroport de Ouarzazate per retornar a la nostra ciutat d'origen, amb escala a Casablanca. Fi del viatge.
Ampliació del viatge: aquest circuit es pot ampliar dos o tres dies més afegint-hi la ruta des de Ouarzazate fins a Marràqueix i
una estada en aquesta ciutat.

Indicacions pràctiques sobre aquest viatge
Burocràcia: Cal dur passaport en vigor i que no caduqui abans dels sis mesos des que s'arriba al Marroc.
Moneda: La moneda de curs legal al Marroc és el dirham, que es divideix en 100 cèntims. La seva equivalència és aproximadament
de 10 dh = 1 €. No hi ha dificultats per canviar a tot el país ni per obtenir efectiu per mitjà de targetes de crèdit.
Equipatge: Recomanem viatjar tan lleugers com sigui possible. Es podrà deixar part de l'equipatge a Ouarzazate el primer dia i
recollir-lo al final. La roba dependrà de l'època del viatge. Entre octubre i abril s'ha de preveure roba d'abric per a les nits i un
impermeable per a eventuals pluges.
Allotjament: Hotels de 4 estrelles, kasbahs-hotel i albergs o campaments segons es detalla a l'itinerari. Habitacions dobles als
hotels.
Transport: Vehicles 4x4 amb conductor per a tot el recorregut.
Clima: Plantegem el viatge fora de les èpoques més caloroses de l'any. Tot i així, durant el dia el clima serà agradable o una mica
xafogós com més ens apropem a l'estiu, però sense ser sufocant. És possible que plogui algun dia, sobretot a la primavera i a la
tardor, com també que nevi a l'Atles a l'hivern. Les nits d'hivern són molt fredes en ple desert.
Salut: És convenient estar al dia de la vacuna antitetànica. A part d'això, tindrem cura amb l'aigua i les begudes, i prendrem només
productes embotellats que trobarem sense problemes. En cas que necessitem alguna medicina, les farmàcies del Marroc estan molt
ben assortides.

Per contractar el viatge
Dipòsit del 40 % en el moment de confirmar les places d'avió i, per tant, de garantir el viatge. Resta del viatge: com a molt tard 15
dies abans de la sortida del viatge.
Forma de pagament: Mitjançant taló o transferència a nom de Marhaba Viatges a la Carta. Número de compte: 2100 0679 16
0200536650.
Normes legals de contractació: Viatge subjecte a la normativa vigent en matèria de viatges, segons el Decret de la Generalitat de
Catalunya 168/1994, de 30 de maig de 1994 (DOGC núm. 1924, de 22-7-1994).
Aquests viatges es programen basant-se en tarifes aèries especials, les quals tenen algunes restriccions. Entre les més importants,
cal assenyalar que no es permeten canvis de dates ni anul·lacions del bitllet una vegada emès. L'emissió s'ha de fer no més tard de 5
dies després de la confirmació del bitllet; qualsevol anul·lació després d'emetre'l es penalitza amb la pèrdua de l'import complet del
bitllet (aproximadament 320 €). Per evitar aquestes penalitzacions en cas d'anul·lació justificada, existeixen assegurances d'anul·lació
de viatge que us podem oferir.

