
MARROC 8 DIES
Una manera de veure i viure un país.

Dia 1

Barcelona-Marrakech: 
Visita de la ciutat.

Dia 2 

Marrakech-Ouarzazate-Vall 
del Dades: Ruta de les kasbahs.

Dia 3

Vall del Dades-
Desert Merzouga: 
Gorges i valls.

Dia 4

Desert Merzouga-Haimes: 
Excursió en dromedaris i nit a les 
haimes.

Dia 7

Fès: Visita de la ciutat.  

Dia 8

Fès-Barcelona: 
Tornada a Barcelona

Dia 5 

Desert Merzouga-Rissani: 
Visita del mercat de Rissani.

Dia 6

Desert Merzouga-Fès: 
Vall del Ziz i Bosc de Cedres.

El viatge inclou:
Vols anada i tornada
Taxes aèries
Transfers aeroport
Allotjaments
Pensió complerta (excepte dinars a Fès i Marra-
queix)
Guia - conductor tot el viatge 
Desplaçaments en 4x4 o mini bus
Guies locals a Marraqueix i Fès
Excursió en dromedaris a les haimes
Assegurança d’anul·lació

El viatge no inclou:
Begudes
Entrades a museus, palaus i kasbahs
Dinars a Fès i Marraqueix
Sortida en quads

Preu (mínim 4 persones)    .....  1.085€ / p.p.
El preu està subjecte a la disponibilitat aèria.

RUTA PER CONÈIXER EL MARROC MÉS AUTÈNTIC PRESSUPOST

www.hotelriadalidesert.com

www.hotelriadalidesert.com



Vol Barcelona - Marrakech.
Recollida a l’aeroport i acompanyament al Riad.
Visita amb guia local de Marrakech: Plaça Jmal Fna,  la Torre Koutoubia, el zocco...
Dinar i tarda lliure.
Sopar i allotjament a Riad  a Marrakech.

Al matí  sortida cap a Ouarzazate travessant el port de Tizi-n-Tichka a 2.260m i creuant l’alt Atlas.
Dinar en ruta
Visita de la Kasbah d’Aït Ben Haddou.
Arribada a Ouarzazate a la tarda. És el punt de partida de la ruta de les kasbahs que recorre el sud del país.
Passarem per la Vall de Roses per arribar a la Vall del Dades. 
Sopar i allotjament  a la Vall del Dades.

Visita de la Kasbah de Skoura.
Gorges del Toldra.
Dinar en ruta.
Agafarem una carretera que creua el desert fins arribar a la Vall del Tafilalet, zona coneguda per la seva gran extensió de palmerals.
Arribada a Rissani per entrar al desert negre que du a les dunes de l’Erg Chebbi.
Sopar i allotjament a Hotel Riad Ali a Merzouga.

Volta de les dunes amb 4x4.
Visita als nòmades que habiten al desert per prendre un te amb ells.
Visita del poblat de Hamelilla on habiten els Gnaues, provinents de l’Àfrica negra. Els gnaues són músics i es dediquen a animar les 
celebracions típiques de la zona, com casaments, Fèstes locals...
Dinar a Riad Ali.
A mitja tarda excursió en dromedaris per passar la nit al mig del desert en haimes.
Sopar i allotjament a les haimes.

Visita del mercat de Rissani, lloc de trobada dels antics nòmades del desert on intercanviaven les mercaderies. És un dels mercats 
més autèntics del Marroc i d’ús quotidià per tots els habitants de la zona.
Ruta de kasbahs i palmerals de la zona del Tafilalet.
Dinar a Rissani, pizza bereber elaborada al forn de pa del poble de Rissani.
Tarda lliure al desert. (Sortida en quads opcional)
Sopar i allotjament a Riad Ali.

DIA 1  BARCELONA - MARRAKECH

DIA 2 MARRAKECH – OUARZAZATE – VALL DEL DADES

DIA 3 VALL DEL DADES - DESERT DE MERZOUGA

DIA 4 DESERT MERZOUGA - HAIMES

DIA 5 DESERT DE MERZOUGA - RISSANI
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Sortida cap a Errachidia, capital de la zona de la comarca.
Passarem per Erfoud per enfilar cap a la Vall del Ziz,  impressionant palmeral de més de 80km que formen una llengua de 
palmeres que ressegueixen el curs del riu fins arribar a la  vall del Tafilalet d’on venim.
Dinar en ruta.
Continuació  direcció  l’imponent Bosc de Cedres poblat de multitud de monos. Parada al bosc per donar de menjar als monos.
Passarem per Ifrane, anomenada la Suïssa marroquí.
Sopar i allotjament a Riad a Fès.

Al matí visita amb guia local de la Medina de Fès. Visitarem el barri dels curtidors, els teixidors, els artesans del coure, les 
mesquites, les mederses...
Dinar i tarda lliures.
Sopar i allotjament a Riad a Fès.

Acompanyament a l’aeroport de Fès.
Vol Fès - Barcelona.

DIA 6 DESERT MERZOUGA - FÈS

DIA 7 FÈS

DIA 8 FÈS - BARCELONA
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