
TALLERS AL DESERT, 7 DIES
Una invitació a viure el desert des de les persones en la seva quotidianitat. 
Compartim experiències amb l’Ali, la Múnia, l’Aito, el Youssef, en Mohamed, en Hassan....
Tacte, olor, vista, oïda i gust són els camins d’entrada al món bereber. Deixa’t seduir pels sentits!

Dia 1

Vol Barcelona-Errachidia (11:05)
Recollida a l’aeroport
Acompanyament a Hotel Riad Ali

Dia 2 

Volta de les dunes

Músics gnaues

Dinar al Riad

Taller de Catifa

Taller de música

Dia 3

Mercat de Rissani

Herbolari

Pizza Rissani

Taller de 
rajoles hidràuliques

Dia 4

Taller de Ceràmica

Dinar al Riad

Sortida amb dromedaris a les 
haimes

Dia 7

Sortida cap a Errachidia passant 
per la Vall del Ziz, impressionant 
Palmeral.

Acompanyament a l’aeroport

Vol Errachidia – Barcelona 
(14:40)

Dia 5 

Taller de Cistelleria amb
fulla de palmera

Dinar a casa bereber

Taller de Cuina

ESTADA A HOTEL RIAD ALI PER REALITZAR EL PROGRAMA DE TALLERS, ACTIVITATS I VISITES:

Dia 6

Fòssils

Palmeral

Ruta de kasbahs

Dinar al Riad

Lliure
(opcional quads)

www.hotelriadalidesert.com

www.hotelriadalidesert.com



El viatge inclou:
Vols anada i tornada
Taxes aèries
Transfers aeroport
Allotjaments en riads
Pensió complerta
Tallers, visites i activitats
Guia acompanyant 
Desplaçaments en 4x4 o Minibus
Excursió en dromedaris a les haimes
Assegurança d’anul.lació

El viatge no inclou:
Begudes
Excursió en quads

Preu (mínim 4 persones) .....  1.045€ / p.p.
El preu pot variar segons la disponibilitat aèria, 
a reconfirmar.

PRESSUPOST

VOLTA DE LES DUNES 
Recorregut en 4x4 pel desert de l’Erg Chebbi.
Descoberta de l’entorn: les dunes, els nòmades…

MÚSICS GNAUES (visita)
Al poblat de Hamelilla hi coneixem els Gnaues, músics d’origen 
subsaharià, que han conservat la seva identitat a través de la seva 
música.

ACTIVITATS
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TALLER DE CATIFES 
Un petit poblat, una casa de fang i palla enmig del desert, una 
ombra i dues dones darrera el teler. 
Mans que no s’aturen i la catifa va creixent.
Activitat amb petits telers per aprendre la seva tècnica de teixir.

TALLER DE MÚSICA 
Al Riad Ali, el Mohamed i el Hassan ens contagien els ritmes dels 
tam-tam.
Activitat per aprendre a tocar els tam-tam, jambees i castanyoles.

ACTIVITATS

MERCAT DE RISSANI (visita) 
Espècies, teixits, olives, viandes, dàtils, ferrers i fusters, … 
un anar i venir constant. El mercat més antic de la zona, on els 
nòmades del desert feien els seus intercanvis de mercaderies.

HERBOLARI (visita) 
El Mohamed ens espera: aromes, cremes, espècies, ungüents i 
remeis....tradició.
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TALLER DE RAJOLES HIDRÀULIQUES
Al taller del Youssef, pigments, terra, ciment, motlles i premsa. 
Fem rajoles.

TALLER DE CERÀMICA
El fang agafa la seva forma: jàbies per guardar l’aigua fresca i 
maons per construcció.
El torn del Youssef no para de girar i amb les mans va modelant, 
el forn de terra preparat per la cocció.
T’hi atreveixes? Modelat de fang amb torn i maons.

TALLER DE CUINA PA I DOLÇOS
Farina, aigua i sal. Agrom en berber, Alhobs en àrab, pa, el pa de 
les cases, el pa del dia a dia, el pa de les dones. 
Te i dolços: abans dels àpats, les famílies, la trobada, els amics...
L’Aito i la Múnia ens obren les portes de la cuina del Riad i farem 
pa, dolços i te amb elles.

ACTIVITATS

TALLER DE CISTELLERIA AMB FULLA DE PALMERA
Els recursos de la natura, enmig dels palmerals del Tafilalet, els 
dàtils i les fulles de les palmeres.
Cistelleria de casa. A casa la Fàtima, la dona del Mustafa, paneres 
per fruita, per pa, per....
Punxó, una fulla i una altra i una altra... l’espiral va creixent. 
Fàtima venim!

EXCURSIÓ EN DROMEDARIS A LES HAIMES
Caravanes de dromedaris. Dunes de sorra taronja. Cadència 
hipnòtica del moviment. Silenci.
Travessa pel desert fins al campament nòmada per dormir en 
haimes.
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FÒSSILS
Empremtes del mar del passat. Terra fossilitzada. Triglobites, 
amonites...
Tresors de la terra, minerals.
Visita de la cantera de fòssils i de la fàbrica de manipulació.

TALLER DE CUINA: TAJINE
Tajine, couscous, harira... olor que arriba de la cuina. El lent xup 
xup dels productes de la terra. 
El polsim de les espècies, riquesa de sabors.
Múnia i Aito, les cuineres, ens esperen per cuinar. Tajine de 
verdures tradicional. Ens farem el nostre propi àpat.

PALMERAL 
Agricultura de subsistència: patates, cebes, menjar pel bestiar...  
Petits horts familiars formant la retícula del Palmeral. El fruit 
més preuat: el dàtil. Aigua que circula subterrània i aflora per les 
sèquies de regadiu. Passejada pel Palmeral.

ACTIVITATS
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