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Des de  
 750€ 

 
GC 1881 

Marroc al complet (12 dies) 

 Ciutats imperials, oasis i desert 

 
Una ruta essencial per conèixer el més destacat del Marroc amb grans contrastos: Marrakech, la perla del Sud, el ksar d’Aït Ben 
Haddou, els oasis de la vall del Dadés, les gorges del Todra, les dunes del Sahara a Merzouga i la capital religiosa del mitjà Atles, 
Fes, per a molts la millor experiència urbana del Marroc amb una excursió a Meknès. 
 
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 1.- Arribada i trasllat a l’hotel a la medina de 
Marrakech. 

Dia 2.- Visites recomenades a Marrakech. Allotjament. 

Dia 3.- Visites a Marrakech. Excursió opcional a les 
cascades d’Ouzoud o a la vall d’Ourika. 

Dia 4.- Recollida del cotxe a l’oficina de la ciutat i 
sortida cap a Aït Ben Haddou. En ruta, collada de l’Atles 
i visita de Telouet i seva Kasbah (opcional). Allotjament. 

Dia 5.- Visita de la kasbah de Taourirt, a Ouarzazate, els 
estudis de cinema i els primers pobles de la vall del 
Drâa.  Allotjament a Ouarzazate 

Dia 6. Ruta per la vall del Dadés. Vista de Kasbah a 
Skoura, para a El Kelaa i gorges del Dadés. Nit a 
Tinerhir. 

Dia 7.- Visita de les gorges del Todra i continuació fins a 
Erfoud. Sortida opcional en camell per a la posta de sol. 
Nit a Merzouga. 

Dia 8.- Sortida del sol (opcional) i sortida en direcció a 
Fes. Pel cami gorges del Ziz i parada al bosc de cedres 
per visitar la comunitat de micos. Nit a Fes. 

Dia 9.- Excursió a Meknés per conèixer la petita ciutat 
imperial i la seva medina. Retorn a Fes i devolució del 
cotxe. Allotjament. 

Dia 10.- Dia sencer a Fes i la seva medina, considerada 
la més autèntica del Marroc. 

Dia 11.- Resta de visites i compres a Fes i voltants. 

Dia 12.- Retorn. 

                                                  Preus i condicions: 

  Inclou:  Trasllats aeroport-hotel, 11 nits d’hotel amb dutxa/bany i esmorzar, 10 

dies de lloguer de cotxe, dossier de ruta amb visites recomanades, horaris, preus. 

No inclou: Vols internacionals (et trobem el millor vol per aquest viatge), 
assegurances (opcionals). 
 

 
NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys dies a gust del viatger 
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Ait Ben haddou Marrakech 
  

Vall d’Ourika Vall del Draa (Zagora) 

 

 

Dunes de Merzouga Fes 
 


