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MARROC 

Ruta Kasbashs i dunes 
 

VIATGE A MIDA – 8 DIES 
 

 
 
 

 Per què proposem Marroc?  
 

El relat de la història del Marroc i els seus costums ha deixat una imatge deformada de la realitat marroquina. Si 
combinem la seva riquesa cultural i arquitectònica, fruit de segles de grans civilitzacions, i la varietat geogràfica i de 
paisatges obtenim un país que ofereix molts i variats al·licients. Els nom i les geografies del Marroc de finals de segle XIX 
i començaments del XX van deixar una imatge d'un decorat romàntic d'exotisme, aventura i sensualitat que va atreure 
una notable afluència d'occidentals. El cinema, la literatura, la pintura i les cròniques viatgeres han servit per descriure 
un enclavament i una realitat històrica, la colonització durant més de 50 anys que França i Espanya van portar a terme. 
En contraposició a les restriccions d'un país musulmà, el Marroc, amb el seu singular encreuament cultural, es posseïdor 
d'una inherent tendència a la transigència, sempre ha estat una nació on la tolerància ha estat practicada però no 
predicada. La ciutat de Tànger, amb estatut de la zona Internacional fins 1957, congregà escriptors, pintors, bohemis, 
milionaris, músics, turistes i busca vides de tota índole. Tànger va inspirar la creativitat de gran quantitat de creadores 
de tots els àmbits de la cultura que van viure o passar temporades a la ciutat. 

 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Marràqueix  Hotel 

2 
Marràqueix  Tizin Tichka  Telouet  Ounila  Aït Benhadou  
Ouarzazat  Skoura 

E,S Hotel-Kasbah 

3 Skoura  Klaat Mgouna  Boutaghar  Dades  Todra  El Tinejab E,S Hotel-Kasbah 

4 El Tinejab  Erfoud  Erg Chebbi E,S Hotel-Kasbah 

5 
Erg Chebbi  Rissani  Alniff  Nkob  Tansikht  Tannougalt  
Agdz  Ouarzazat 

E,S Hotel 

6 Ouarzazat  Tizin Tichka  Marràqueix E Hotel 

7 Marràqueix E Hotel 

8 Marràqueix  Madrid o Barcelona E  

 
EXTENSIÓ ESSAOUIRA 

1 Marràqueix  Essaouira E Riad 

2 Essaouira E Riad 

3 Essaouira  Marràqueix   

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

 
Dia 1 |  MADRID o BARCELONA  MARRÀQUEIX 

Vol a Marràqueix. Arribada i trasllat a l’hotel. Allotjament a l’Hotel Racine. 
 
Dia 2 |  MARRÀQUEIX  TIZIN TICHKA  TELOUET  OUNILA  AÏT BENHADOU  OUARZAZAT  SKOURA 

Esmorzar i sortida cap el port de muntanya del Tizi-n-Tichka que destaca pels poblets berbers de pedra penjats en els 
contraforts de l’Atles. Després ens desviarem per una petita carretera de muntanya cap a Telouet per visitar la gran 
Kasbah Glaoui, antiga seu de la poderosa família Glaoui, senyors indiscutibles de l'Atles que en altres temps controlaven 
el pas de les caravanes. Continuarem travessant la bonica vall d’Ounila (antiga ruta de caravanes en el seu llarg 
recorregut a Tombuctú) fins Aït Benhadou on farem una parada per visitar el seu bell ksour-fortalesa de fang, patrimoni 
de la humanitat i escenari de pel·lícules. A la tarda arribarem a Ouarzazat on visitarem el casc històric i la kasbah Taorirt, 
emblema de la ciutat i exponent del poder Glaoui. Acabarem la jornada al palmerar de Skoura a l’Hotel Kasbah Ben 
Moro, amb encant rural. Sopar i allotjament a l’hotel. 
Temps estimat de vehicle: quatre hores i mitja sense comptar les aturades. 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QEukkbac7apIG4OTCHPArFYx-dc&ll=31.167931646607617%2C-5.974431149999987&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QEukkbac7apIG4OTCHPArFYx-dc&ll=31.167931646607617%2C-5.974431149999987&z=8
https://hotelracine.ma/
http://hotelkasbah.com/
http://hotelkasbah.com/
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Dia 3 |  SKOURA  KLAAT MGOUNA  BOUTAGHAR  DADES  TODRA  EL TINEJAB 

Després d'esmorzar ens posarem en ruta cap al poble de Klaat Mgouna, el teló de fons són els cims de l'Atles i els pobles-
fortalesa de fang. Ens desviarem per una carretera de muntanya fins Boutaghar trobant al nostre pas nòmades amb els 
seus ramats. Aquesta regió és coneguda pel cultiu de la rosa damasquina i cada any durant el mes de maig se celebra el 
''Moussen de les Roses''. Seguirem fins al congost de Talant on el vent, la pluja i l'erosió han deixat unes curioses 
petjades a les parets rocoses. Desembocarem a Boumalne de Dades continuant fins a les gorges del riu Todra. Destaca el 
palmerar i els pobles ocres de fang mimetitzats en els contraforts de la muntanya. Per la tarda, desfarem el trajecte i ens 
posarem en ruta fins al poble del Tinejab on finalitzarem la jornada a l’Hotel El Khorbat, amb encant rural. Sopar i 
allotjament a l’hotel. 
Temps estimat de vehicle: quatre hores sense comptar les parades. 
   
Dia 4 |  EL TINEJAB  ERFOUD  ERG CHEBBI 

Sortida cap al desert recorrent un paratge semi-desèrtic. Abans d'arribar a Erfoud, destaquen les ''fogharas”, enginyós 
sistema d'irrigació que data de temps antics. En tota aquesta zona abunden les pedreres de fòssils, aquesta terra és 
especialment rica en minerals i fòssils. Per la tarda, seguirem una cruïlla de pistes sorrenques que condueixen al camp de 
dunes de l'Erg Chebbi. Sopar i allotjament a l’Hotel Kanz Erremal, amb encant rural.  
Temps estimat de vehicle: dues hores i mitja sense comptar les parades. 
Nota: Podem canviar l’hotel per Campament estil nòmada a base de haimes (tipus estàndard, bloc sanitari a l’exterior o 
tipus luxe amb bloc sanitari privat en cada tenda). El campament està tancat els mesos de juliol i agost degut a la forta 
calor. Consultar suplements. 
 
Dia 5 | ERG CHEBBI  RISSANI  ALNIFF  NKOB  TANSIKHT  TANNOUGALT  AGDZ  OUARZAZAT  

Esmorzar i a continuació sortida cap a Rissani passant per les ruïnes de l'antiga ciutat de Sijilmassa. Seguidament ens 
dirigirem a Alniff recorrent un paratge semi-desert amb bosquets d'acàcies espinoses. Passarem pel palmerar de 
Tazarine i el de Nkob desembocant a la vall del riu Draa. Recorrerem un tram de pista pedregosa seguint l'antiga ruta de 
les caravanes en el seu llarg recorregut a Tombouctou. Passarem per Tannougalt amb la seva kasbah d’estil medieval que 
alberga una mesquita i una sinagoga evidenciant, en un altre temps, la presència de jueus berberòfons. Travessarem un 
espectacular port de muntanya amb evidents traços de glaceres i arribarem al palmerar de Agdz. Finalitzarem la jornada 
a Ouarzazart a l’Hotel La Perle du Sud. Sopar i allotjament a l’hotel.  
Temps estimat de vehicle: sis hores sense comptar les parades. 
 
Dia 6 | OUARZAZAT  TIZIN TICHKA  MARRÀQUEIX 

Esmorzar i tornada a Marràqueix pel pas del Tizi-n-Tichka. Allotjament a l’Hotel Racine.   
Temps estimat de vehicle: quatre hores sense comptar les parades. 
 
Dia 7 |  MARRÀQUEIX 

Esmorzar i dia lliure a Marràqueix per visitar la ciutat. Recomanem una visita cultural de la ciutat, acompanyats d’un bon 
guia local (no inclòs al preu) per visitar els llocs més emblemàtics com la Plaça de Djemaa el Fnaa on trobarem, 
venedores, malabaristes, encantadors de serps, etc. També recomanem passejar pels socs de la medina antiga i visitar 
els principals monuments de la ciutat com la Kutubia, el Palau El Badi, Les Tombes Saadies, el Palau Bahia, les muralles i 
portes de la medina, etc. Allotjament a l’hotel. 
 
Dia 8 |  MARRÀQUEIX  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar i temps lliure. A l'hora convinguda, trasllat aeroport  i vol de retorn. Arribada i fi dels serveis. 

EXTENSIÓ A ESSAOUIRA 
 
Dia 1 | MARRÀQUEIX  ESSAOUIRA 

Esmorzar. Sortida en autobús de línia regular cap a Essaouira (el bus surt de l’estació de tren, no s’inclou el trasllat). 
Arribada a l’estació d’Essaouira i trasllat per compte pròpia al Riad. A l’arribada es pot contractar un portador que, 
mitjançant una propina, carregarà les maletes en el seu carretó fins a l’allotjament. Resta del dia lliure. Allotjament al 
Riad Al Zahia, ubicat a la medina antiga. 
Temps estimat en bus: dues hores i tres quarts (fa parada a Sidi Mokhtar). 
 
Dia 2 | ESSAOUIRA 

Esmorzar i dia lliure per recórrer aquesta petita ciutat murallada situada a la vora del mar, visitant els seus carrerons, 

mercat, port, baluard, etc. Allotjament. 

Dia 3 |  ESSAOUIRA  MARRÀQUEIX 

Esmorzar i sortida en autobús regular cap a Marràqueix. Arribada a la ciutat i fi dels serveis. 
Temps estimat en bus: dues hores i tres quarts (fa parada a Sidi Mokhtar). 

http://www.elkhorbat.com/es.presentacion.htm
https://www.kanzerremal.com/es?gclid=Cj0KCQiA4aXiBRCRARIsAMBZGz8G2BxaRuhPmKfiZsd-X4v2zL30N0yUwLY0DxAU9dzZ1WOnxLJfg10aArsmEALw_wcB
http://hotellaperledusud.com/en/
https://hotelracine.ma/
http://www.riadzahia.com/
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 PREU PER PERSONA 2021 
 
SERVEIS DE TERRA: 
Mínim 2 persones:  980€ 
Mínim 4 persones:  840€ 
 
Extensió a Essaouira 
Mínim 2 persones:  175€ 
 
Consulteu preus per sortides al Nadal i Cap d’any. 
 
Revisió de preus: Un cop definits pel viatger tots aquells serveis que conformaran el seu viatge a mida, el preu d’aquest 
només podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del combustible, de les taxes i els 
impostos inclosos en el contracte i recàrrecs turístics d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i 
aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a 
la data de sortida del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• Tres nits a Marràqueix i una nit a Ouarzazat, en hotel de 3 estrelles. 

• Una nit a El Tinejab en hotel amb encant rural, tipus kasbah. 

• Una nit al camp de dunes de l'Erg Chebbi (hotel rural amb encant). 

• Una nit al palmerar de Skoura en hotel amb encant rural, tipus kasbah. 

• Circuit en règim de mitja pensió, excepte a Marràqueix que es només amb esmorzar. 

• Vehicle tot terreny amb xofer-acompanyant. 

• Trasllats. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.500 €  
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 

 
Extensió a Essaouira  

• Dues nits en Riad a la medina antiga amb esmorzar. 

• Trasllats Marràqueix - Essaouira - Marràqueix en autobús de línia regular. 
 
NO INCLOU 

• Bitllet d’avió d’anada i tornada: (Tarifa en base a la companyia VUELING (sortides Barcelona) i IBERIA (sortides 
Madrid) en classe Q). Sortida Barcelona/Madrid: 230€ (taxes incloses calculades al gener/21). L'opció d'una altra 
companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 

• Menjars no especificats, begudes als sopars. 

• Trasllats a Essaouira. 

• Entrades a les visites. 

• Qualsevol altre servei no especificat. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos. Consultar suplements. 
Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. Consulteu suplement i el detall de 
les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 
 
 
 
 
 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento%20-%20privados.pdf
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 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-
nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar 
en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de 
sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i 
Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
No és necessari visat, el passaport ha de tenir una validesa mínima de 3 mesos. 

VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
La present proposta no constitueix una oferta de viatge, sinó un punt de partida pel disseny del vostre viatge a mida. 
Aquesta proposta ha estat elaborada al gener 2021 en base a la ruta, disponibilitat dels serveis, costos i, taxes vigents en 
aquesta data. 
L'itinerari recorre l'impressionant massís de Tizin Tichka, la ruta de les Kasbahs, els palmerars i oasis, les Gorges de Dades 
i Todra i s'arriba fins al desert de dunes. Aquest viatge es recomana durant els mesos de setembre a maig, tot i que cal 
tenir en compte que a l'hivern hi ha trams de pista que poden ser inaccessibles per crescudes de rius, fang, etc., de 
manera que hauria modificacions en la ruta. Respecte als llocs a visitar és orientatiu. De vegades, per diverses 
circumstàncies no es pot veure tot l'esmentat al programa (A l'hivern els dies són més curts). 
En el cas de viatjar amb nens, és aconsellable adaptar l'itinerari. 
L'allotjament és en hotels de 3 estrelles a Marràqueix i Ouarzazat, en hotel-kasbah (tipus de construcció local en tova) o 
campament de haimes a Erg Chebbi i hotel amb encant a Skoura. Tots els hotels elegits en ruta, tot i ser alguns de classe 
turista i per tant senzills, estan nets, tenen bany privat a les habitacions i són de tracte agradable (a més el menjar és del 
dia i segons el mercat local). Tots tenen piscines excepte l'Hotel Kasbah Ben Moro. Es pot canviar l'allotjament a 
Marràqueix per un riad i estendre l'estada a la ciutat (consulteu suplement). El terme Riad en àrab clàssic, vol dir jardí - 
paradís. Així es van començar a cridar a les cases que van començar a construir els notables. La idea era senzilla i plaent, 
les estances de la casa s'articulaven al voltant d'un pati o jardí interior, ocult als ulls dels curiosos, on creixien plantes i 
arbres i només s'escoltava el murmuri dels brolladors d'aigua i dels ocells que s'acostaven a beure. Els murs alts i espessos 
protegint l'enrenou de l'exterior. Efectivament un es trobava al paradís. Avui dia, el terme admet confusions i es diuen 
Riads a totes les cases reformades i convertides en hotels, pensions i cases d'hostes encara que la majoria no compleix el 
requisit de riad. Moltes vegades estan tan amagades en els carrerons, que no es pot accedir amb vehicle. Per evitar 
decepcions i sobresalts nocturns s'ha de tenir en compte la ubicació i el barri. No tots els barris a la medina són iguals. 
Quan el vehicle no arriba fins a la porta i per comoditat dels viatgers, la forma de transportar l'equipatge fins a un riad / 
hotel determinat dins de la Medina és amb un carret portat per una persona a qui cal donar-li una propina pel servei (per 
compte dels clients). Es recomana portar sempre monedes. 
 
Nit en haima nòmada a les dunes de l'Erg Chebbi: Al principi, estaven instal·lades veritables famílies nòmades que havien 
implantat les seves atrotinades haimes voltant l’Erg. Per a la seva supervivència, comptaven amb grans ramats de cabres i 
dromedaris i un pou d'aigua fresca i cristal·lina a pocs quilòmetres. Els viatgers de pas començar a interessar-se per 
aquest tipus de campaments ja que significaven un acostament a la manera de vida austera i rudimentària d'aquesta 
gent. Nosaltres vam ser pioners en aquest tipus d'experiència. Amb el pas del temps, i tenint en compte l'interès 
despertat en els viatgers, s'han instal·lat altres campaments que res tenen a veure amb el nomadisme allunyant, encara 
més, als veritables nòmades i restant encant al camp de dunes. Malgrat tot, seguim fent una parada a l’Erg per donar una 
idea del que podria haver estat un veritable campament nòmada.  
Es sopa al campament en una haima saló (aportem les vitualles ja que no hi ha res per la zona) i per dormir disposem 
d'una altra tenda de campanya habilitada com a dormitori, equipada  amb llits, llençols i mantes o edredons. 
Vehicle: El recorregut es fa en un vehicle Toyota Land Cruiser amb aire condicionat. L'assegurança és a tercers tal com 
exigeix la reglamentació marroquina. Capacitat per a sis persones més el xofer encara que si es vol viatjar còmodament, 
quatre passatgers + el xofer és el nombre perfecte. Ara bé, per a grups d'amics o famílies, poden anar sis passatgers + el 

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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xofer. El vehicle disposa de baca. En el preu està inclosa la gasolina i la dieta del xofer. Aquest vehicle s'utilitzarà només 
per als dies de ruta desert. Els trasllats d'aeroport es faran en mini-van. A Marràqueix és per lliure i no es disposa de 
vehicle. El xofer no és guia, el seu treball consisteix a seguir la ruta traçada i acompanyar i aconsellar als viatgers. Durant 
la jornada roman al costat del viatger i un cop s'arriba a l'allotjament, es fixa l'horari de recollida del dia següent. 
Normalment se sol fer una parada al migdia per dinar i descansar de la conducció. Els llocs escollits són petits restaurants 
de carretera o de poble on es preparen plats de cuina local amb productes frescos de mercat i preu moderat. Sol ser la 
millor opció mentre es viatja. A causa de la freqüència dels passatges, en tots aquests petits restaurants està pactada per 
endavant la gratuïtat del xofer. 
Una altra fórmula interessant a tenir en compte és l'opció pícnic. Es recomana portar alguns aliments envasats al buit per 
complementar els queviures que es vagin comprant a les petites botigues locals, ja que en aquestes no hi ha massa per 
triar (llaunes de tonyina o sardines, formatgets, fruita, fruits secs, iogurts, pa etc. ), d'aquesta manera a l'hora de dinar es 
pot improvisar un pícnic en plena natura. Si s'opta algun dia per aquesta opció, al xofer se li convida a menjar. 
A l’hivern i primavera, pot haver trajectes  no realitzables (pluja intensa; crescuda de rius, fang i despreniments). 
Equipatge (hivern-primavera): Durant el dia, normalment assolellat. Es recomana roba lleugera i còmoda tipus esportiva. 
A la nit la temperatura baixa, pel que és necessari roba de més abric tipus folre polar o similar. Calçat còmode i resistent, 
mitjons, fulard o bufanda, gorra o visera, ulleres de sol i cremes hidratants o solars; navalla multi-usos, llanterna, 
farmaciola amb l'imprescindible. Es recomana equipatge lleuger, flexible i amb rodes. 
En el cas d'optar per nit en haima nòmada el sac de dormir ha de ser d'hivern i només a l'estiu sac llençol. 
Propines: Al Marroc la propina no és obligatòria però és ben rebuda per tothom, des de botons, cambrers, 
recepcionistes, portadors, xofers, etc). 
Nota: Els trasllats a partir de mitjanit i de matinada tindran un suplement de 24€ per persona i trajecte. 
 
DIVISES 
La moneda nacional és el Dirham marroquí (MAD), consultar canvi a: XE converter.    
 
CLIMA 
Degut a les seves dimensions, hi ha diferents climes al país. A la costa, la temperatura és agradable durant tot l’any, 
encara que durant els mesos d’hivern, al nord fa fred i el clima és humit. Al sud, els millors mesos per viatjar són 
d’Octubre a Abril ja que durant el dia les temperatures són d’uns 30°C i durant la nit, la temperatura baixa a uns 15°C, 
encara que en les zones més altes, fa més fred. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS DE MARROC 
 
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Marroc  
que pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MAD
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/es/libros-zona/marroc-02AD/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

