
 
 

 
DESERT 
 
Dia 01 : Arribada a l’aeroport de Marràqueix. Trasllat a l’hotel Ali. Dia lliure. 
   Sopar i dormir a l’hotel Ali. 
 
Dia 02 : Després d’esmorzar, sortida amb 4 x 4 direcció Ouarzazate. Els 200  
   km que separen Marràqueix de Ouarzazate transcorren pel bell mig 
   de l’Atles, amb un port de muntanya T’Zin Tichka a gairebé 2.300 m. 
   Passarem per la Vall del riu Ounila, i visitarem la famosa kasbah 
   d’Aït Benhaddou. Dinar a Ouarzazate. També veurem la kasbah   
   Taourit. A la tarda visitarem alguna de las kasbahs més boniques a 
   Shoura. Arribada a les Gorges del Dadès. Sopar i allotjament en hotel. 
 
Dia 03 : Després d’esmorzar, continuació per la ruta de les kasbahs fins al poble 
   de Tinerhir, des d’on s’accedeix a les Gorges del Todra. Les seves  
   parets de més de 200 m són impressionants. Continuarem direcció cap a 
   l’est fins a les mateixes dunes saharianes. Després d’arribar a Rissani,  
   la capital del Tafilalet, estem a les portes del desert. Dinar pel camí.  
   Amb temps per veure la posta del sol, arribada a l’Erg Chebbi (dunes    
   de Merzouga), un espectacular conjunt de dunes de més de 300 m  
   d’altura. Sopar i dormir en una acollidor hotel a Merzouga. Hi ha  
   l’opció d’anar a dormir al bell mig del desert en una khaima tradicional. 
 
Dia 04 : De bon matí podrem observar la magnífica sortida del sol. Després 
   d’esmorzar, resseguint l’Anti Atles pel sud anirem fins a N’Kob, per 
   trobar la carretera de la Vall del Draa. Dinar pel camí. En direcció nord    
   es creua l’Anti Atles per T’zin Tiniffifft, a 1.600 m d’altura. Sopar i  
   allotjament en hotel a Ouazazate. 
 
Dia 05 : Després d’esmorzar, sortida en direcció a M’zik. Deixant enrera  
   Marràqueix, anirem fins a Imlil passant per Asni. Imlil és el poble  
   més important de la vall del riu Aït Mizane, nom de la tribu berber  
   que hi viu, i és l’últim poble de la regió del Parc Natural del Toubkal 
   on es pot accedir amb vehicle. Arribada a M’zik. Dinar en una casa 
   berber. A la tarda visitarem els pobles de la vall. Sopar i dormir en una 
   casa berber. 
 
Dia 06 : Després d’esmorzar, tornada a Marràqueix. Dia lliure. Sopar i dormir 
   a l’hotel Ali a Marràqueix. 
 
Dia 07 : Després d’esmorzar, trasllat a l’aeroport de Marràqueix. 
            
            
       


