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Des de 
750€ 

 
GC 1881 

Marroc històric (12 dies) 

Medines i palaus al nord marroquí 

 
Una ruta fonamental per conéixer les ciutats imperials del nord del Marroc i les seves acolorides medines, Patrimoni de la 
Humanitat: els monuments de Rabat, els palaus i medines de Meknés i Fes, l’encant rural de Chefchaouen, l’autenticitat de 
Tetouan, la petites joies d’Asilah i Larache, el gran mesquita de Casablanca, les ruïnes romanes de Volubilis, els micos del bosc 
de cedres, la fascinant i vital ciutat de Tànger. El Marroc històric i monumental que no et pots perdre 
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
Dia 1.- Arribada a Casablanca, visita de la gran mesquita i 
trasllat a Rabat. Nit 

Dia 2.- Visites recomenades a Rabat: kasbah dels Oudaïa, 
Torre Hassan, Mausoleu de Mohamed V, necròpoli de 
Chellah… Nit. 

Dia 3.- Ruta a Meknès. Visites de la ciutat imperial i la 
medina. Nit. 

Dia 4.- Excursió recomenada al jaciment romà de Volubilis, 
Patrimoni Mundial, a 31km. Resta de visites a Meknès. Nit 

Dia 5.- Ruta a Fes. Visites a la medina i barri jueu. Nit. 

Dia 6.- Visites recomenades a Fes. Nit. 

Dia 7.- Excursió al bosc de cedres, prop d’Azrou i el circuit 
dels llacs. Nit a la zona o a Fes.  

Dia 8.- Ruta a Chefchauen: medina i kasbah. Nit. 

Dia 9.- Ruta a Tetouan i visita de la seva medina.Nit. 

Dia 10.- Ruta a Larache i Asila. Continuació a Tànger.  

Dia 11.- Visites a Tànger (medina i kasbah) i als afores: Cap 
Spartel i Coves d’Hèrcules. Nit. 

Dia 12.-  Vol directe de tornada a la ciutat d’origen. 
 

NOTA:  Opció d’entrar o sortir per l’aeroport de Fes i 
ampliar la ruta a la zona de Taza i pel mitjà Atles. També es 
pot fer bona part del recorregut en tren. 

 
 

                                                                  Preus i condicions:                               

  Inclou:  11 nits d’hotel amb dutxa/bany i esmorzar, lloguer de cotxe per als dies 
programats, dossier de ruta amb visites recomanades, horaris, preus, mapes, 
planols etc.  

No inclou: Vols internacionals (et trobem el millor vol per aquest viatge), 
assegurances (opcionals), combustible (lloguer sense conductor) 
 
Nota: Ruta amb conductor privat  Preus a consultar 

NOTA IMPORTANT: Ruta, dies flexibles a gust del viatger 
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Fes Micos a Azrou 
  

Rabat Chefchaouen 
  

 

 
Souk a Larache 

 
Mesquita de Hassan II, Casablanca 

 


