
DE MARRAKECH AL DESERT DEL SÀHARA 
 

DEL 22 AL 29 D’ABRIL 2023 
 
Dia 22: ARRIBADA A MARRAKECH 

Arribada a l'aeroport, assistència i trasllat 
a l'hotel. Arribada tard al vespre i 
allotjament  

Dia 23: MARRAKECH 
Mitja pensió a l'hotel. Visita de la ciutat de 
Marrakech: La visita comença pels Jardins 
de la Menara; al centre del qual es troba un 
estany del Segle XII. El majestuós minaret 
de la Kutubia. Visita Palau la Badia i la 
farmàcia bereber. La visita acaba a la Plaça 
de Yemaa el Fna declarada Patrimoni de la 
Humanitat. 

Dia 24: MARRAKECH - OUARZAZATE - CIUTAT DE LES ROSES - GORGES DEL TODRA 
Esmorzar a l'hotel i sortida cap a les muntanyes de l'alt atles via el Col de tichka. El camí ens va canviant de 
paisatges del fort verd de les valls a l'ocre vermell del Col de Tizi fins a arribar a Ouarzazate. Temps lliure per 
dinar i continuació a Kelaa dels Mguna, famós poblet on es cultiva una espècie de rosa d'excel·lent aroma, per 
recórrer "La ruta de les Kasbahs". Amb aquest nom es coneix, al sud de l'Alt Atles, a un recorregut per una 
sèrie de fortaleses. Construïdes en adob amb torres ametllades i adorns de maó cru, en ocasions, són autèntics 
pobles fortificats. Estan situades en un paisatge espectacular en què el desert i la muntanya es troben, 
conjugant tots els tons de l' ocre i el vermell. Si les antigues Kasbahs sedueixen amb el seu poder d'evocació, 
el paisatge commou per la força dels seus contrastos, la seva lluminositat i el silenci. Aquesta ruta és una de 
les més atractives i sol·licitades del Marroc cap a Tinghir. Sopar i allotjament. 

 

 
 

Dia 25: TINGHIR – ERFOUD 
Esmorzar i sortida per a la visita d'un dels paratges naturals més agermanats del viatge: Les Gorges del Todra: 
El riu Todra, per salvar la muntanya ha construït per mitjà d'erosió un estret congost amb parets verticals de 
més de 300 metres d'alçada, paradís d'escaladors. Ens endinsarem per l'interior del congost. sortida amb 
destinació a Erfoud. El camí es va fent cada vegada més dur. Les poblacions per les quals anem passant cada 
vegada més autèntiques. Entrem en els dominis de la gent del desert. Visita d'un centre d'extracció de fòssils, 
sembla increïble la quantitat de vida aquàtica que va existir en el quaternari sobre aquest indret. Arribada a l' 
hotel sopar i allotjament.  



 

Dia 26: ERFOUD – MERZOUGA – HASI LABIED – KHAMILIA –MERZOUGA  
Després de l'esmorzar, el 4×4 comença el nostre 
descobriment pels voltants de les dunes Erg Chebbi, 
regió del desert poblada de sorra, transitant les pistes de 
l'antic ral·li Dakar, descobrirem com i on viuen els 
nòmades de la zona i compartirem un te amb una 
família, oasis salvatges en meitat del no-res, 
espectaculars paisatges, petits pobles i assentaments 
desèrtics, palmerar. Parada al poble de Hassi Lbied, per 
fer un passeig al palmerar i hort. En aquest espai podreu 
descobrir un geni exemple de reg a través de sèquies i conducció d'aigua amb el sistema de la Khetarra. La 
Inevitable visita al poble del poble de Khamlía, de gran importància històrica i cultural, d'avantpassats esclaus 
originaris de l'Àfrica negra. Retorn a Merzouga en dromedari pugem a les dunes per contemplar l’espectacle 
del vespre. Sopar i allotjament en campament. 

Dia 27: MERZOUGA – Al NIF – NKOB – AGDAZ - 
OUARZAZATE 
Esmorzar i en els nostres 4x4 ens dirigim a Rissani. Situada a 22 Km 
d'Erfud, en un palmerar, Rissani és atractiva tant pel seu entorn com 
per la seva història i compta amb diversos monuments d'interès. 
Està considerada com l'hereva de la mítica Sidjilmasa, antiga capital 
del Tafilalet. Continuació a Al Nif, pel camí podrem observar ramats 
de dromedaris salvatges i un paisatge semilunar i impressionant. 
Arribada a Agdez i posteriorment a Ouarzazate anomenada la perla 
del sud per visitar: La Kasbah Taurirt. En altres temps residència del 
pachà, està construïda en adob amb torres ametllades. 

Dia 28: OUARZAZATE - AIT BEN HADOU - MARRÀQUEIX 
Mitja pensió a l'hotel, sortida cap a la Kasbah d'Ait Ben Hadou patrimoni de la humanitat i antic port comercial 
de caravanes. Temps lliure per a la visita panoràmica i continuació cap a Marrakech. Arribada a l'hotel, tarda 
lliure, sopar i allotjament. 

Dia 29: RETORN DES DE MARRAKECH  
Esmorzar. Dia lliure  tot el dia . Qui vulgui podrà  passejar pel seu compte i qui vulgui  podrà fer alguna 
sortida opcional . Sortida de l’avió al vespre cap a Barcelona , 
trasllat a comarques.  

 

Preu per persona en habitació doble: 1.395 € 
Suplement HAIMA amb bany privat: 95 € 
Suplement habitació individual: 272 € 
Assegurança opcional: 45 € 
 
INCLOU: Trasllat a Barcelona, mínim 4 persones, viatge amb avió (tarifa avió el moment de publicar el 
programa, cal mirar el preu al moment de la reserva ) anada i tornada per Marrakech. Itinerari descrit amb 
els serveis de sopar, dormir i esmorzar hotels 4 estrelles i 1 nit en haima. Trasllat 4 x4 fins a Merzouga 
Transport amb vehicle, minivan autocar depenent del numero de persones, xofer que també fa de guia amb 
menys de 10 persones, per grups mes grans de 10 persones xofer i guia. Entrades als llocs indicats. 
NO ESTÀ INCLÒS: Begudes als menjars, visites no especificades ,  el dinars ( el guia pararà en algun lloc de 
camí) , visites opcionals el darrer dia a Marrakech. 


