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GC 1881 

Marroc en 4x4 (14 dies) 

Aventura pel Gran Sud marroquí. 

 
Ulisses ha dissenyat una gran ruta que pretén abarcar el gran sud marroquí, entrant i sortint per Marrakech, culminant les dues 
collades de l’Atles, el Toubkal, els fascinants oasis del Draa i al sud de Taroudant, les pistes espectaculars que ens conduïran a 
pobles i paisatges recòndits, la superficie de dunes saharianes més gran del Marroc, fora de les rutes tradicionals. Un Marroc 
més autèntic, amb tot el luxe de detalls, per pistes i palmerals, amb 4x4 i conductor privat, per descubrir el pais a un altre ritme, 
les tribus berebers, la seva arquitectura i les seves formes de vida com mai no podies imaginar. 
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1, 2 i 3.- Arribada i visites a Marrakech. Excursions opcionals: 
cascades d’Ouzoud o a la vall d’Ourika.Nits a la medina. 

Dia 4.- Inici de la ruta per la collada de Tizi-n-Tichka fins a 
Telouet. Visita de la kasbah i espectacular pista fins a Aït Ben 
Haddou. Visita del ksar, Patrimoni Mundial. Nit. 

Dia 5.- Dia per explorar les kasbah de Tiffoultoute, Taourirt 
(Ouarzazate) i Amehidil (Skoura) fins a El Kelaa M’Gouna, a la vall 
del Dadès. Opció estudis de cinema. Nit a Ouarzazate. 

Dia 6.- Fascinant ruta pels palmerals de la vall del Draa fins a 
Zagora. Visita dels ksar i kasbah de Tammougalt, Timiderte i 
altres per les pistes alternatives a la ruta asfaltada. Nit a Zagora. 

Dia 7.- Ruta cap al sud visitant Amazrou, Tamagroute, els 
palmerals, les dunes de Tinfou i el ksar d’Oulad Driss. Després de 
50 km de reg pedregós arribarem a les impressionants dunes de 
l’Erg Chigaga, molt a prop d’Argèlia. Sopar i nit al desert en 
haima. 

Dia 8.- Pista fins a Foum-Zguid vorejant l’oasi d’Iriqui i 
continuació fins a Tata, per la cascada de Tissint i l’agadir de 
Akka-Iguirén (opció de pista fins a l’oasi d’Akka-Ighen). Nit a Tata. 

Dia 9.- Opció de visitar les coves de Messalit o ksars tradicionals 
prop de Tata i ruta cap al sud, per explorar els famosos gravats 
rupestres prop d’Akkam i Foum-el-Hassan. Visita del poble 
fortificat d’Icht, el Borj Biramane i l’oasi de Taghjicht. Continuació 
fins a Amtoudi (oasi d’Id-Aisa). Visites dels agadirs (graners 
fortificats), les gorges i els gravats rupestres. Nit a Amtoudi. 

Dia 10.- Trasllat a Ifrane de l’Anti-Atles, antic assentament jueu. 
Continuació fins al port de Kerdous. Opció de visitar el poble 
d’Illigh, encara habitat per descendents d’esclaus negres, en un 
trencall, direcció Tiznit. Continuació fins a Tafraoute. Nit. 

Dia 11.- Dia per explorar els voltants de Tafraoute: les roques 
d’Aguerd-Oudad, les roques pintades, gorges d’Aït Mansour i 
pintures d’Ukka (opció de nit a Tiwadou), vall de l’Ammeln, la 
casa-museu d’Ousmenat… Nit a Tafraoute. 

Dia 12.- Espectacular carretera direcció a Agadir, visita de la 
kasbah de Tioulit. Trencall cap a Taroudant i visita del palmeral 
de Tioute (passejada en ruc). Nit a Taroudant. 

Dia 13.-  Visita de Taroudant. Collada del Tizi-n-Test. Visita de la 
mesquita medieval de Tin-Mel. Arribada a Asni i Imlil, als peus de 
l Toubkal. Possibilitat d’ascensió amb nit en refugi. Nit a Imlil. 

Dia 14 i 15.- Arribada a Marrakech. Últimes visites i vol de retorn. 
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Des de  

 1.595€ 

Preus i condicions: 

  Inclou: 14 nits amb esmorzar (riad, alberg, casa tradicional), transport 

privat en 4x4 amb conductor i guia de parla hispana/francesa, 
combustible, mitjà pensió per determinar en algún desti, visites i 
excursions indicades, dossier de ruta detallat dia a dia, despeses de 
gestió. 
 

No inclou:  vols internacionals (low cost), excursions opcionals, àpats 

no indicats (exceptuant alguns sopars per determinar), propines, 
entrades a alguns monuments (molt econòmiques), assegurança personal 
de viatge (opcional) 
 
Nota: Descomptes per 3 persones o més. 

 

 

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

  

Ait Ben haddou Marrakech 

  

Erg Chebbi Vall del Draa (Zagora) 

 


