
ELS REIS MAGS AL SUD DEL MARROC

Sortida el 7 de desembre

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, per visitar a Ses 

Majestats els Reis Mags 

d'Orient. Gaudireu en família 

d'una experiència única 

recorrent aquest país 

extraordinari amb activitats 

que encantaran a petits i 

grans.

Viatge de 5 dies 
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ITINERARI

07 Desembre. BARCELONA – ERRACHIDIA – ERFOUD
Presentació i trobada a l’aeroport de Barcelona amb l'equip d'animadors
que ens acompanyarà durant tot el viatge. Facturació i embarcament al vol
especial directe a Errachidia, al sud del Marroc, de les 12.30 hores. Durant
el vol gaudirem d'un sandvitx a bord i en una mica més de dues hores de
trajecte arribarem a l'aeroport de Errachidia, porta d'entrada al desert del
Sàhara, on ens espera una gran rebuda. Un cop recollit el nostre equipatge,
que anirà directament a l'hotel, sortirem amb els nostres animadors en
moderns jeeps 4x4 en direcció a Erfoud. Situada a la vall del riu Ziz, en el
palmerar del Tafilalet, Erfoud és una petita ciutat enmig del desert, a les
portes del Sàhara. Aquí comença la nostra aventura per terres desèrtiques
del sud del Marroc. Gaudirem d'un aperitiu a un mirador natural amb vistes
impressionants al palmerar de la Vall del Ziz, on descendirem a continuació
amb els jeeps per a creuar el poblat i veure de prop com viuen els locals en
tota la zona verda de les riberes del riu. Arribarem al nostre hotel, situat fora
del nucli urbà, totalment envoltat de muralles de tova. Sembla un escenari
gegantesc de pel·lícula. De fet, en ell s'han rodat escenes d'unes quantes
pel·lícules i s'han allotjat alguns dels artistes més famosos del cinema.
Sopar i allotjament a l'impressionant hotel Kasbah Xaluca.

08 Desembre. ERFOUD – RISSANI – ERFOUD
Esmorzar. Avui la nostra aventura comença gaudint d'un tour per la zona
amb els nostres jeeps: paisatges de pel·lícula, palaus de sultans, palmerars
infinits, mercats i dunes imponents. Començarem per visitar el típic mercat
local de Rissani, on ens sorprendrà la seva autenticitat i és que difícilment
ens creuarem amb algun altre turista durant la nostra visita i ens
impressionarà com els locals encara practiquen la barata i el seu mercat
d'animals, així com el pàrquing de rucs. Continuarem fins al mirador natural
“Jbel Mdouar” (Muntanya rodona), un lloc que ha estat escenari per a
pel·lícules com la Mòmia, Sàhara, Babel, Hidalgo i on es va realitzar
l'explosió més gran de la història del cinema amb la Pel·lícula Spectre
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(James Bond 007). Aquí tindrem el dinar a l'aire lliure més espectacular que
un pugui imaginar. Gaudirem d'unes vistes increïbles per contemplar
l'amplitud del desert fins que ens cansem de fer fotos i vídeos. De tornada a
l'hotel pararem a la zona de "Jorf" per visitar els pous d'un sistema mil·lenari
de reg. En arribar a l'hotel els més petits podran gaudir de jocs i activitats
amb els animadors, durant els quals descobriran la cultura berber i moltes
coses sorprenents sobre el desert. Mentrestant els grans podran gaudir de
les instal·lacions de l'hotel o relaxar-se prenent alguna cosa al bar de la
piscina: l'hotel compta amb instal·lacions adaptades a tots els gustos i
edats. Disposa d'una zona de spa coberta i wellness per a gaudir de
massatges i tractaments relaxants i terapèutics de tota mena. Sopar a
l'hotel.

09 Desembre. ERFOUD – ERG CHEBBI
Esmorzar. Avui serà un dia de desert total! La nostra aventura comença al
sortir de l'hotel amb els nostres jeeps per les pistes que avui recorren
alguns ral·lis com el famós Ral·li Merzouga i anteriorment ho feia el Ral·li
més famós de tots els temps, el Ral·li París – Dakar fins arribar a les
pedreres de fòssils on podrem trobar, amb les nostres pròpies mans,
diferents tipus de fòssils de més de 300 milions d'anys. Continuarem
travessant dunes fins arribar a un oasi enmig del desert on gaudirem del
dinar. Continuarem fins el gran Erg Chebbi (Desert de Dunes), de finíssima
sorra, on ens trobarem amb un grup de locals que ens portaran al costat
dels seus dromedaris a través de les dunes del desert. Ens endinsarem en
les dunes i anirem veient com es va ponent el sol a mesura que avancem.
Durant aquest recorregut intentarem trobar el campament de SS. MM. que
solen acampar aquí cada any en el seu viatge des d'Orient a Europa.
Arribada al campament de haimes La Belle Etoile, on passarem la nit com
autèntics nòmades enmig del desert, amb l'avantatge que les nostres
haimes compten amb totes les comoditats, amb bany privat amb dutxa,
etc. De segur que amb l'ajuda dels nostres guies i animadors trobarem el
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campament de SS. MM. els Reis Mags i podrem passar una estona amb ells,
fer fotos i fer-li lliurament de la carta amb els nostres desitjos i rebre un
primer regal. Serà un moment únic i especial, no només pels més petits,
sinó per tots els membres de la família! A continuació, abans
d'experimentar la sensació de dormir en una haima enmig del desert sota
un dels cels més estrellats del planeta, gaudirem d'un autèntic i abundant
sopar al més pur estil local.

10 Desembre. ERG CHEBBI – MERZOUGA – MERDANI – KHAMLIA –
ERFOUD
Recomanem matinar i pujar a alguna de les dunes properes per admirar
l'alba i veure els colors que va deixant el sol a la sorra. Esmorzar bufet al
campament. La nostra aventura comença avui sortint del campament en
els nostres Jeeps en direcció al poblat abandonat de Merdani, que es va fer
famós per les mines de M’Fis. Aquestes mines, a cel obert amb perforacions
a la roca en forma de pou o trinxera, estan encara en actiu i els miners
baixen als pous de fins a 50 metres de profunditat. El poble va ser
abandonat quan l'extracció va deixar de ser rendible, però pujant a la part
més alta del poble s'obtenen unes vistes increïbles. Des d'allà, continuarem
fins a Khamlia per a conèixer als seus habitants, originaris de l'Àfrica
subsahariana, en concret de Mali la majoria, amb els quals compartirem un
té i amenitzaran aquests moments amb una mica de música local.
Coneixerem més sobre els seus costums i veurem l'escola local. Gaudirem
del dinar al poble de Erfoud, a la pizzeria més cool de la ciutat, però no us
penseu que “només de pizza viu l'home” perquè tenim preparat un dinar
d'allò més complet i variat, on òbviament no faltarà la pizza a l'estil local. A
la tarda, tornarem a l'hotel on encara hi haurà temps perquè els més petits
de la família gaudeixin de jocs i activitats amb els animadors, els adults
podreu gaudir de les instal·lacions com la piscina climatitzada amb el seu
gran jacuzzi, la pista de tenis i pàdel, el minigolf o opcionalment fer un bon
Hammam (bany turc) i un dels tipus de massatges que ens proporciona
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l'SPA. Els més intrèpids tindran l'oportunitat d'organitzar una sortida en
quads amb un guia monitor per les dunes de la zona de l'hotel. Sopar a
l'hotel Kasbash Xaluca.

11 Desembre. ERFOUD – ERRACHIDIA – BARCELONA
Esmorzar bufet a l'hotel. Avui tindrem temps lliure a l'hotel per gaudir de les
seves instal·lacions. A l'hora convinguda, trasllat a l'aeroport d’Errachidia
per agafar el vol de tornada de les 18:00, hora local, amb destí Barcelona.
Gaudirem d'un sandvitx a bord per a berenar abans de tocar terra a
Barcelona. Arribada i fi dels nostres serveis.
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SERVEIS I RECOLLIDES

Serveis inclosos:

• Vol directe Barcelona – Errachidia – Barcelona.

• Facturació 1 maleta de 20kg i de 6kg a bord per persona.

• Compensació petjada de CO₂ dels vols.

• Equip d’animació durant tot el viatge.

• Trasllats.

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

• Aigua mineral freda embotellada i il·limitada durant tot el viatge.

• Allotjament indicat amb sopar inclòs.

• Pensió completa segons especificat a l’itinerari.

• Totes les activitats i excursions segons programa, incloent-hi trobada
amb Els Reis Mags.

• Assegurança d'assistència en viatge.

Serveis no inclosos

• Begudes.

• Assegurança opcional.

• Altres extres personals com quads, massatges...

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

NEN ENTRE 2 I 11 ANYS
Compartint habitación 

amb 2 adults

1.395€ 1.215€

Taxes aèries 95€.

Suplement habitació individual 150€.

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

65€.


