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MARROC  |  LA RUTA DE LES KASBAHS i DESERT 
 

TOT INCLÒS - amb guia acompanyant de Viatges Alemany  
 del 23 al 30 abril 2023 
 

HOTELS PREVISTOS 
o similars :   
 

• MARRÀQUEIX (3 nits): Hotel Palm 

Plaza ó Hotel Adam Park 5* 
estàndard 

• TINERHIR: (1 nit) Kasbah Lamrani 

4* Categoria especial 

• ERFOUD (1 nit): Hotel Chergui 5* 

estàndard  

• MERZOUGA (1 nit): campament, 

Jaimes superiors amb bany privat 
• OUARZAZATE (1nit): Hotel Oscar 

by Atlas Studios 4*sup 

A DESTACAR COM INCLÒS 
EN EL PROGRAMA  
 

• Tres nits a MARRÀQUEIX 

• Ruta de les Kasbahs / Atles 

• Una nit sota les estrelles al 
Desert, en campament de luxe 

• Tour en 4x4 a la regió d’Erg 
Chebbi / Merzouga 

• Passeig amb camell pel desert. 

• Circuit privat amb guia 
acompanyant durant tot el 
viatge 

23 abril: BARCELONA - MARRÀQUEIX 
Sortida de les nostres terminals fins a l’aeroport de Barcelona, per sortir amb Vueling a les 
21:10 h, arribada a MARRÀQUEIX a les 22:40 h. Assistència a l’aeroport i trasllat a l’hotel. 
Allotjament. 
 

24 abril: MARRÀQUEIX 
Esmorzar i sortida amb el guia local per visitar la ciutat de Marrakech. Durant la visita podrem 
conèixer la ciutat i el seu passat històric. La visita comença pels Jardins de la Menara; al centre 
del qual es troba un estany del Segle XII. El majestuós minaret de la Koutubia, també 
coneguda per la Mesquita dels llibreters i amb un minaret estil morisc de gran bellesa i 
considerat el símbol de la ciutat. Visita del Palau la Badia i la farmàcia berber. La visita acaba 
a la Plaça de Djemaa el Fna,  declarada «Patrimoni de la Humanitat, on narradors de contes, 
encantadors de serps, malabaristes, ballarins, etc, hi tenen el seu espai. Dinar en un 
restaurant local. A la tarda, visita a la zona del Palmerar, a pocs quilòmetres al nord de la 
Medina. La visita ens permetrà conèixer la fauna i la flora marroquina, entremig de gairebé 
100.000 palmeres. Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament. 
 

25 abril: MARRÀQUEIX - OUARZAZATE - CIUTAT DE LES ROSES - GORGUES 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 verd de les valls a l'ocre vermell del Col de Tizi fins arribar a 
Ouarzazate. Continuació cap a Kelaa M’Gouna, famós poblet on es cultiva una tipus de rosa 
d'excel·lent aroma, per recórrer “La ruta de les Kasbahs”. Amb aquest nom es coneix, la ruta 
que recorre les fortaleses de l'Alt Atles. Construïdes en tova amb torres emmerletades i 
adorns de maó cru, de vegades, són autèntics pobles fortificats. Estan situades en un paisatge 
espectacular on el desert i la muntanya es troben, conjugant tots els tons de l'ocre i el vermell. 
Les antigues Kasbahs sedueixen amb el poder d'evocació, el paisatge commou per la força 
dels contrastos, la lluminositat i el silenci. Dinar en un restaurant local. Aquesta ruta és una 
de les més atractives i sol · licitades del Marroc. Continuació cap a Tinghir. Sopar i allotjament. 

 

26 abril:  TINGHIR – ERFOUD 
Esmorzar i sortida per a la visita d'un dels paratges naturals més bonics del viatge: Les Gorges 
del Todra: El riu Todra, per salvar la muntanya ha format gràcieds a la 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 cop més 
dur i les poblacions per on anem passant cada cop més autèntiques. Dinar en un restaurant 
local. Continuació i ja a la tarda entrarem als dominis de la gent del desert. Visita d'un centre 
d'extracció de fòssils, sembla increïble la quantitat de vida aquàtica que va existir al quaternari 
sobre aquest lloc. Arribada a l'hotel. Sopar i allotjament 
 

27 abril: ERFOUD –MERZOUGA – HASI LABIED – KHAMILIA - MERZOUGA 
Esmorzar. Avui canviarem de transport a vehicles 4×4 per començar el nostre descobriment 
dels 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, trobarem oasis salvatges al mig del no-res, espectaculars paisatges, petits 
pobles, assentaments desèrtics i palmerars. Parada al poble de Hassi Lbied, per fer una 
passejada al palmerar i hort. En aquest espai podreu descobrir un bon exemple del reg 
mitjançant sèquies i conducció d'aigua, amb el sistema de la Khetarra. El dia d'avui es farà un 
dinar tipus pícnic. La visita imprescindible al poble de Khamlía, de gran importància històrica 
i cultural, d'avantpassats esclaus originaris de l'Àfrica negra. Retorn cap a Merzouga en 
dromedari , pugem a les dunes per contemplar l'espectacle del capvespre al desert. Sopar i 
allotjament al campament. 



 

 

MARROC  |  LA RUTA DE LES KASBAHS i DESERT 
 

TOT INCLÒS - amb guia acompanyant de Viatges Alemany  

SERVEIS INCLOSOS : 
• Trasllat amb autocar des de Vic, Manlleu i Torelló, i de Reus i 

Valls, fins a l’aeroport i tornada 

• Bitllet d’avió de Barcelona / Marràqueix / Barcelona 

• Facturació d’una maleta fins a 23 kgs per persona 

• Taxes d’aeroport incloses (30 €) 

• Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el viatge 

• Guia local de parla hispana durant tota la ruta 

• Circuit privat amb autocar i en vehicles 4 x 4  

• 7 nits d’allotjament en hotels de 4*/5* i campament de luxe 
al desert 

• Pensió completa (no inclou el sopar del primer dia i dinar de 
l’últim dia) 

• Visites i entrades indicades al programa. 

• Excursió en 4x4 i passeig amb camell pel desert 

• Assegurança d’assistència durant el viatge fins a 12.000 € i  
assegurança d’anul·lació fins a 1.500€  
 

SERVEIS NO INCLOSOS:  
• Begudes, despeses de caràcter personal i qualsevol altre 

servei no especificat. 

• Propines pels guies locals i xòfer 
 

 

NOTES : 
• Places limitades. Grup mínim de 20 persones. Data limit per 

cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants : 01.04.2023.  

• Preus calculats el 29.12.22, segons tipus de canvi de divisa, 
preu de transport, derivat cost combustible o d’altres fonts 
d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis inclosos al 
viatge, vigents a l’esmentada data.  

• Fins a 20 dies abans de la sortida els preus podran 
incrementar-se per variacions en els conceptes esmentats i 
d’acord amb l’establert a l’apartat 11 de les Condicions 
Generals del contracte de viatge  

• Documentació necessària per a viatgers espanyols:  
passaport amb vigència mínima de 6 mesos. Per a nacionals 
d’altres països consulteu a l’agència abans de contractar.   

• En relació al COVID19 : viatge seguint totes les normatives de 
higiene i seguretat, subjecte a les condicions dels països 
visitats, actualitzarem els requisits necessaris seguint la 
normativa que es vagi publicant  

 
SORTIDA DE REUS I VALLS:  mínim 6 persones.  
 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA :  GC MD-81 

28 abril: MERZOUGA – AL NIF – NKOB – AGDEZ – OUARZAZATE 
Esmorzar. Amb els nostres 4x4 ens dirigim a Rissani, on ens estarà esperant l'autocar amb què es continuarà la ruta. Situada a 22 km 
d'Erfoud, 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 a hereva de la mítica Sidjilmasa, antiga capital del Tafilalet. Continuació cap a Al Nif, en el camí podrem observar 
ramats de dromedaris salvatges i un paisatge semi-lunar impressionant. Dinar en ruta al restaurant local. Arribada a Agdez i 
posteriorment a Ouarzazate anomenada la perla del sud, per visitar La Kasbah Taurirt. En altres temps residència del paixà, està 
construïda en tova amb torres emmerletades. Sopar i allotjament. 
 

29 abril : OUARZAZATE - AIT BEN HADOU – MARRÀQUEIX 
Esmorzar.De nou travessarem l’atles pel Tizi n’Tichka, coll de 2.260 m que connecta els oasis pre-saharians amb Marrakech. Farem 
diverses parades per gaudir de les grans panoràmiques de la ruta. En un d’elles visitarem la Kasbah d'Ait Ben Haddou, fortalesa 
considerada la més bella del país, patrimoni de la humanitat i antiga parada comercial de caravanes. S’hi han rodat famoses pel·lícules 
com Lawrence d’Aràbia, Jesús de Natzaret, la joia del Nil o Gladiator, entre d’altres. Parada per dinar en ruta en restaurant local.  Arribada 
a l'hotel a Marràqueix a mitja tarda. Resta de la tarda lliure. Sopar i allotjament. 

 

30 abril: MARRÀQUEIX- BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel. Dia lliure per passejar per la medina de Marrakech, badar pels carrers i el mercat de la Plaza D’Jemaa Fna, poder 
asseure’s en un cafè de la plaça i gaudir del tràfec i la vida que hi ha en els carrers de Marrakech. Visitar alguns dels tallers artesanals a 
la medina. Un dels encants de Marrakech és palpar la vida al carrer. Temps per fer les darreres compres. Al final de la tarda trasllat a 
l’aeroport. Embarcament en el vol de Vueling a les 23:20 h. Arribada a Barcelona a les 02:35 h. I trasllat a les nostres poblacions d’origen. 
Fi del viatge 
 

 

 
  

PREU PER PERSONA:  1.765 € + 30 € taxes : 1.795 €  

  

Suplement habitació individual: 320 € 
 


