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Des de 
750€ 

 
GC 1881 

Marroc bàsic (8 dies) 

Marrakech, oasis i dunes 

 
Una ruta pensada per aquells que no disposen de gaire dies però que volen tenir una experiència exòtica i plena de contrastos, 
una escapada excitant en un desti tan proper com diferent. L’itinerari abraça algunes de les visites imprescindibles de les grans 
rutes del Marroc: Marrakech, la perla del Sud, el port de l’Atles, el ksar d’Aït Ben Haddou, les kasbah i oasis del Dadès, les gorges 
del Todra, les dunes de Merzouga i els primers palmerals de la vall del Draa. 
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
Dia 1 i 2 .- Visites Marrakech. Excursió opcional a les 
cascades d’Ouzoud o a la vall d’Ourika. Nits en riad a 
la medina. 

 
Dia 3 .- Collada de Tizi-n-Tichka, Telouet (opcional) i 
Aït Ben Haddou (Patrimoni Mundial).  

 
Dia 4 .- Visita de la kasbah de Taourirt (Ouarzazate) i 
les kasbah de la vall del Dadès. Gorges del Dadès. Nit 
a Tinerhir. 

 
Dia 5.- Gorges del Todra, Tinejdad, Rissani i nit a 
Merzouga. Opció camell per la posta de sol a les 
dunes. 

 
Dia 6.- Sortida del sol i ruta de retorn. Kasbah de 
N’kob i vall del Draa. Nit a Ouarzazate. 

 

Dia 7.- Collada de l’Atles fins a Marrakech. 

 

Dia 8.- Vol de retorn a la ciutat d’origen 
 
Nota: Depèn dels horaris dels vols, l’itinerari pot 
variar d’ordre 

 

                                                                  Preus i condicions:                               

  Inclou: Cotxe de lloguer pels dies programats, Allotjament en  hotels, 
B&B o similar, dossier de ruta (què fer, planols, mapes), excursions 
indicades (opció amb conductor), gestions 
 
No inclou: Vols internacionals (Et busquem el vol més econòmic per 
complementar el teu viatge) assegurança personal (opcional), àpats no 
indicats, visites opcionals,  entrades a monuments. 
 
Nota: Per un viatge amb conductor/ Guia demaneu preus 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta, dies flexibles a gust del viatger 
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Ait Ben haddou Marrakech 
  

Vall d’Ourika Vall del Draa 
 

 
Dunes de Merzouga Kasbah a Ouarzazate 

  


