
MARRÀQUEIX

MERCATS A FES

ESPÈCIES DE MARROC

Ciutats imperials, dunes i oasis

Durada: 9 DIES 
Sortides: 2 juny / 16 setembre 
  2 novembre

MARRÀQUEIX - BOULMAN DADES
ARFOUD - MERZOUGA - ARFOUD - FES

MARROC

VIDEO

Medina Marràqueix - Medina Fes - Kasbah Ben Haddou
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les Pedreres de Fòssils Marins, amb una antiguitat 
de 360 milions d’anys i dinarem a l’Oasi de 
Tisserdimine. Arribant al Gran Erg Chebi o “Desert 
de Dunes de finíssima sorra”, canviarem el vehicle 4x4 
per “dromedaris” per entrar a les dunes i contemplar 
una posta de sol inoblidable. Allotjament en 
confortables haimes, “tendes confeccionades amb 
pèl de dromedari”. Sopar i allotjament.

 6   MERZOUGA - ARFOUD
Podreu matinar per pujar a la Gran Duna i veure 
la sortida del sol, espectacle inoblidable. Esmorzar. 
Sortida amb els vehicles 4x4 fins a Merdani. 
Continuarem a les Mines de M’fis. Visita a Khamlia 
on veurem danses tradicionals i tastarem un te a 
la menta. Arribada al nostre còmode hotel a prop 
d’Arfoud. Dinar. Tarda lliure per descansar i gaudir 
de les instal·lacions de l’hotel després d’aquests 
dos dies de desert. Sopar i allotjament a l’hotel.

 7   ARFOUD - FES
Esmorzar. Anem cap a Fes en 4x4, travessant la 
Vall de Ziz, amb més d’un milió de palmeres al seu 
interior, veient boscos de Cedres gegants, micos 
salvatges i “la petita suïssa” (Ifrane), fins a arribar 
a Fes, capital religiosa, artística i intel·lectual del 
Marroc. Sopar i allotjament.

 8 (FES) VISITA CIUTAT
Esmorzar. Visita a Fes . Fez-el-Bali (s. XII), la zona 
més antiga amb palaus i mesquites, madrasses 
i escoles alcoràniques, i els barris andalús i jueu. 
Oficis prop de la mesquita Karauine i mercats 
de la Medina, barri dels tints... Sopar de comiat. 
Allotjament.

 9 FES  BARCELONA
Esmorzarem abans de prendre el vol de retorn,

 1 BARCELONA  MARRÀQUEIX
Presentació del guia a l’aeroport i vol a Marràqueix 
(s. XI). Gran metròpoli on la barreja dels berbers 
amb gent de color arribada del sud ha produït 
caràcters molt marcats. Allotjament.

 2 MARRÀQUEIX
Esmorzar. Medina de Marràqueix . Recorrerem 
la part històrica de la ciutat: Tombes Saadianes, el 
Palau el-Bahia, representant de l’art i l’arquitectura 
islàmics. Veurem la Mesquita de la Koutubia. Dinar. 
Tarda de visita als acolorits mercats per carrers es-
trets i bulliciosos. Anirem a la plaça de Jemaa el-Fna, 
centre vital de Marràqueix, veient els recitadors de 
contes, encantadors de serps, malabaristes i acrò-
bates, venedors de taronges. Sopar. Allotjament.

 3  MARRÀQUEIX – BOULMAN DADES
Esmorzar. Sortida en 4x4 amb xofer guia en direcció 
Ouarzazate cap a les regions presaharianes, 
passant pel Coll de Tizi N’Tichka (Alt Atles). Dinar. 
Visita a la kasbah (residència fortificada) d’Ait Ben 
Haddou . Passeig pel laberint de carrers. Visita 
a la torre de l’homenatge amb vista a la semi-
desèrtica regió i a les nevades crestes de l’Atles. 
Continuarem cap a Boulman Dades, i visitarem la 
Kasbah Tourit. Sopar i allotjament.

 4   BOULMAN DADES - ARFOUD
Esmorzar. Vall del Dades per les gorges, i degustació 
de te. Ruta fins a Tinerhir, petita i pròspera població 
de cases roses i palmerars, punt de partida cap a 
les Gorges del Todrha, on caminarem seguint el 
curs del riu. Dinar. Arribada a Arfoud, porta del 
desert. Sopar i allotjament.

 5   ARFOUD - MERZOUGA
Esmorzar. Recorregut per les pistes de l’antic Rally 
Dakar, per poblats nòmades del desert. Pararem a 

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB Preu: 2.140 euros

Informació d’interès:

El preu inclou:

* Vols internacionals directes amb Vueling.
* Allotjament en hotels de 5* a Marràqueix 
i Fez, i 4* a la resta.
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars i en 
4x4 com especificat en el programa.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 6 persones.
* Guia local de parla castellana o catalana 
durant el viatge. 
En el cas de grups inferiors a 6 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:

* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:

Suplement individual: 320 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -120 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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