
SUD DEL MARROC, PONT DE LA PURÍSSIMA

Viatge a mida 

Vols desconnectar uns dies i 
viure una experiència 
màgica? 

Et proposem una escapada 
al Desert de Dunes més 
pròxim a Europa: L’Erg 
Chebbi, al Sud del Marroc. 
La nostra ruta comença en la 
Serralada de l'Alt Altes, en un 
vehicle 4x4 amb xofer 
recorrerem alguns poblats 
Imazighen, on el temps 
sembla haver-se aturat. 
Travessarem valls i goles fins 
a arribar a la “porta del 
desert” on la màgia del lloc 
ens envoltarà. Les tradicions 
ancestrals de les seves 
gents, els seus mercats, els 
seus colors i una nit sota les 
estrelles, convertiran 
aquests dies en un viatge 
inoblidable.

Viatge de 6 dies 
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ITINERARI

03 DESEMBRE. BARCELONA – CASABLANCA – OUARZAZATE –
BOUMALNE DADES
Presentació a l’aeroport de Barcelona, facturació i embarcament en el vol
de les 17.45h (en aquesta època de l’any hi ha una hora menys al Marroc).
Connexió amb el vol Casablanca – Ouarzazate de les 23.20h. Arribada a
Ouarzazate a la 01.05 h. Recollida en l'aeroport i trasllat per carretera (110
km) a Boumalne Dades, població situada a 1.612 m d'altitud en la Serralada
de l'Alt Atles. Allotjament a l'Hotel Xaluca Dades 4*.

04 DESEMBRE. BOUMALNE DADES – BOUTAGHRAR – AMSKAR –
BOUMALNE DADES
Esmorzar. Avui ens endinsarem per pistes en el més profund de l'Alt Atles
Central, descobrint paisatges espectaculars. Visitarem poblats berbers
com Boutaghrar i Amskar, on sembla haver-se detingut el temps. Veurem
muntanyes, canons i valls, així com les grutes on encara habiten nòmades a
les muntanyes. Recorrerem les Goles del M’Goun per a gaudir d'un passeig
irrepetible. El dinar serà un pícnic en ruta. Allotjament i sopar a l'Hotel
Xaluca Dades 4*.

05 DESEMBRE. BOUMALNE DADES – TINERHIR – ERFOUD
Esmorzar. Aquest matí recorrerem la Vall del Dades fins a les seves goles i
arribarem al mirador on prendrem un té. Durant la visita pararem a les
“potes de mico”. Dinar a l'Hotel Xaluca Dades 4*. Continuarem la nostra
ruta cap a Tinerhir, petita i pròspera població que ofereix una bella
panoràmica de contrastos amb les seves cases roses i els seus palmerars,
punt de partida ideal per a endinsar-nos en les famoses Goles del Todra, on
podrem caminar una miqueta seguint el curs del riu. Més tard continuarem
a Erfoud, ciutat denominada “la Porta del Desert”. Allotjament i sopar a
l’hotel Kasbah Xaluca, catalogada com a única al Marroc pels seus
peculiars característiques.
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ITINERARI

06 DESEMBRE. ERFOUD – RISSANI – ERG CHEBBI

Esmorzar. Avui serà un dia de Desert Total. Anirem a Rissani per a visitar el

seu mercat, únic en aquestes latituds, lloc on es proveeixen les tribus i

nòmades del desert. Curiós veure el seu “pàrquing” de rucs. A continuació,

recorrerem una de les pistes que utilitzaven al Ral·li Dakar, visitant poblats i

nòmades del desert. Pararem en les Pedreres de Fòssils Marins, amb una

antiguitat de 360 milions d'anys i dinarem un pícnic en un autèntic Oasi.

Continuarem fins a arribar al Gran Erg Chebbi, “Desert de Dunes de

finíssima sorra” on canviarem els vehicles 4x4 per uns altres de tracció

animal “Dromedaris”, per a entrar al cor de les dunes i contemplar una

posta de sol inoblidable. Arribarem amb els dromedaris al bivac de luxe La

Belle Etoile, on ens allotjarem en Haimas “tendes confeccionades amb pèl

de dromedari” com les que utilitzen els nòmades del desert. Allotjament i

sopar especial amenitzat amb folklores locals. Espectacular dormir “sota

les estrelles.”

07 DESEMBRE. ERG CHEBBI – MERDANI – KHAMLIA – ERFOUD

“Cita amb l'alba”. Recomanem matinar per a caminar fins al més alt de la

mar de dunes i veure la sortida del sol. Després d'un bon esmorzar beduí

sortirem amb els cotxes que ens portaran a rodejar l’Erg Chebbi fins al

poble abandonat de Merdani. Continuarem fins a Khamlia, poblat d'origen.
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ITINERARI

sudanès, on els seus habitants ens obsequiaran amb les seves danses

tradicionals i un té a la menta. Més tard, pujarem a un mirador natural per a

acomiadar-nos del desert amb una bella panoràmica. Dinar en Des Dunes,

la més autèntica pizzeria berebere d’Erfoud. Retorn a l’hotel Kasbah Xaluca

per a prendre'ns la resta del dia lliure. Podrem donar-nos un bany a la

piscina climatitzada, gaudir d’un jacuzzi, jugar al tenis, al minigolf… O

opcionalment fer un hamman “bany turc” o donar-nos un bon massatge.

Per als més intrèpids existeix la possibilitat de fer sortides amb Quads per

les dunes dels voltants de l'hotel, o visitar Kasbahs pròximes (excursió

opcional). Allotjament i sopar a l’hotel.

08 DESEMBRE. ERFOUD – ERRACHIDIA – CASABLANCA – BARCELONA

A l'hora convinguda, trasllat a l'aeroport d’Errachidia per a agafar el vol de

retorn. Pel camí, pararem en el mirador de la Vall del Ziz, amb més de deu

milions de palmeres en el seu interior. Sortida en el vol d’Errachidia en

direcció Casablanca a les 07.30 h per a enllaçar amb el vol direcció

Barcelona a les 15.40, hora local. Arribada a Barcelona a les 17.45h i fi dels

nostres serveis.
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SERVEIS I RECOLLIDES

Serveis inclosos:

• Vol Barcelona – Casablanca – Ouarzazate / Errachidia – Barcelona.

• Assistència als aeroports.

• Guia acompanyant - coordinador tots els dies del viatge.

• Vehicles 4x4 amb xofer tots els dies del viatge en ocupació 4 o 5
persones per vehicle més el xofer.

• Allotjament indicat amb sopar inclòs.

• 4 dinars.

• Excursió en dromedari.

• Assegurança d'assistència en viatge.

Serveis no inclosos

• Begudes.

• Els dinars dels dies 03 i 08 de desembre.

• Assegurança opcional.

• Altres extres personals com quads, massatges...

• Tot el no esmentat en l’apartat anterior.
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SERVEIS I RECOLLIDES
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PREU CLIENT 
en hab. doble o triple

NEN ENTRE 3 I 11 ANYS
Compartint habitación 

amb 2 adults

1.335€ 1.020€

Taxes aèries 160€.

Suplement habitació individual 225€.

Ampliació assegurança d’assistència i cancel·lació per força major

50€.


