
 

 
Marroc, la porta d’Àfrica  
Del 1 al 8 d’abril 2023         8 dies / 7 nits 

 

Marroc és un país captivador, on s'alcen majestuosos minarets, els socs s'omplen d'olors de 
diferents espècies exòtiques i les altíssimes muntanyes donen pas als oasis de palmeres i a les 
dunes del desert. 

Us convidem a explorar les encantadores ciutats amb impressionants arquitectures àrabs, 
visitarem pobles de muntanya poc coneguts i ens aventurarem a l'interminable desert ple de 
colors. 

Deixa que et meravellarem amb les belleses del país, ple de racons màgics i contes de les "Mil i 
Una Nit". 

 

Itinerari 

 Vol cap a Tànger, el Marroc cosmopolita              Dissabte, 1 d’abril 

Sortida en autocar al matí, des dels diferents punts de recollida, cap a l'aeroport de Barcelona per volar fins a Tànger, 
situat al nord del Marroc, ciutat on conflueixen les aigües mediterrànies i atlàntiques. A l'arribada ens trobem amb el 
nostre guia i conductor que ens acompanyaran durant tot el recorregut, farem una petita introducció panoràmica de la 
ciutat i ens traslladarem fins a l'hotel. Dinarem a la Medina a base de plats típics. A la tarda, descobrirem amb el guia els 
seus carrers vorejats de cases emblanquinades, avingudes pel gran Zoco, les muralles de la Kasbah, Palaus i també 
coneixerem les seves nombroses influències espanyoles. 

Sopar i allotjament a l'Hotel de Tànger. 
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 Tànger – Tetuan – Chauen – Fes                     Diumenge, 2 d’abril 

Esmorzar a l'Hotel i sortida cap a Tetuan, anomenada també com "la filla de Granada" a causa de la seva arquitectura 
hispano-morisca. Passejarem per la seva medina, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 

Seguim la nostra ruta fins Chauen, una de les ciutats més autèntiques de tot el país per les façanes de les seves cases, 
pintades de blau i blanc. La ciutat és plena d'atractius i posseeix rics patrimonis com la petita i autèntica Medina. 
Passejarem pels seus carrerons per barrejar-nos amb la població local, olorar les aromes i descobrir vestigis d'èpoques 
del protectorat espanyol. Dinar en restaurant local a base de plats típics d'aquesta ciutat. 

Continuem cap a Fes, creuant l’Atles Mitjà per arribar al nostre hotel a la tarda. 

El sopar es serveix al restaurant de l'Hotel. Allotjament a l'Hotel de Fes. 

 Fes, una de les perles Imperials                Dilluns, 3 d’abril 

Després d'un bon esmorzar a l'hotel, seguirem la nostra visita de Fes, ciutat imperial i eterna on farem un viatge 
atemporal, a la frontera entre el present i la història. Visitarem el Palau Reial, el barri jueu i la gran Medina, on 
experimentarem la volta a l'edat mitjana en un monument viu i on els seus carrers laberíntics serveixen d'escenari a més 
de 300.000 habitants que el poblen. Visitarem la Medersa Attarine i els diferents gremis d'artesans que la conformen. 

Dinarem a la Medina, compartint un menú a base de plats típics. 

Durant la tarda continuem la visita de la ciutat, després deixarem una mica de temps lliure per a refrescar-nos a l'Hotel. 
Aquesta nit ens dirigirem al Palau Dar Saada, un bell edifici que compta amb una arquitectura clàssica, reflectint 
exquisidament la rica història de la ciutat de Fes. Situat al cor de la Medina, realitzarem un sopar amb plats exclusius i 
tradicionals al més pur estil de Fes, amb l'actuació de la dansa del ventre i músics.  

Allotjament a l'Hotel de Fes. 

 Fez – Azrou – Midelt – Er-Rachidia – Erfoud                                 Dimarts, 4 d’abril 

Ben esmorzats, sortim en direcció Azrou, ciutat amb una important població berber. Està envoltada de boscos de cedre 
on habiten micos. Seguim ruta fins Midelt, on farem una pausa per dinar en un restaurant local abans de continuar la ruta 
cap a Er Rachidia, ciutat relativament moderna amb els seus interminables palmerars del riu Ziz, que porta l'aigua del 
desglaç de l'Atles. 

Arribarem al nostre hotel a Erfoud a la tarda, i tindrem temps per descansar i preparar-nos pel sopar al restaurant de 
l'Hotel. Allotjament a Erfoud. 

 Erfoud – Merzouga i el desert de Sàhara              Dimecres, 5 d’abril 

Esmorzar a l'hotel. Avui canviem l'autocar per vehicles 4x4 per sortir cap a les dunes d’Erg Chebbi. Farem diferents 
visites de la zona, entre elles La Presó Portuguesa i les mines de fòssils. Arribarem a l’Oasi de Tisemoumine, on 
realitzarem el dinar en un bivac nòmada. 

Durant la tarda visitarem escoles de pobles veïns per conèixer l'estil de vida d'aquesta zona del món. 

A última hora de la tarda, ens dirigirem a un promontori de les dunes de Merzouga, prop de la frontera amb Algèria, on 
ens deixarem meravellar per la immensitat de milers de dunes que s'omplen de llums i ombres al capvespre. 

Finalment arribarem al bivac nòmada, on farem un exquisit sopar típic de cuina del desert. La nostra pernoctació serà en 
un hotel d'un milió d'estrelles, estratègicament situada enmig d'un espectacular espai de grans dunes. Ens allotjarem a 
"haimes", tendes de pèl de dromedari com les que utilitzen els nòmades del desert, amb tot el necessari per viure una 
nit perfecta en un entorn àrid del desert. Si la nit és clara, us recomanem sortir a contemplar les constel·lacions en el 
firmament, simplement espectacular! 
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 Merzouga – Ouarzazate                  Dijous, 6 d’abril 

A l'alba, tindrem l'oportunitat de fer una passejada en dromedari per veure la sortida del sol, un espectacle natural únic. 
Esmorzem tranquil·lament en el bivac i partirem cap a territoris bellíssims com són les Gorges del Todra per visitar els 
seus profunds barrancs i congostos. Després d'un breu passeig per un dels llocs naturals més extraordinaris del Marroc 
central, seguirem ruta cap a la vall dels ocells, un paisatge excepcional, esquitxat de petits llogarets berbers, fins arribar 
a Boumalne Dades. Esmorzarem en un lloc amb encant a força de plats típics en aquesta zona. 

Continuarem cap a Ouarzazate, situat a la vora del desert i on la llum enlluernadora brilla en un entorn de bellesa natural, 
aquí visitarem la Kashbah Tassarout, una casa fortificada típica de les famílies poderoses. 

Soparem i ens allotjarem molt a prop, en un Riad, palau dels contes de mil i una nit, és ideal per als amants de la relaxació 
i sensacions luxoses. 

 Ouarzazate – Ait Ben Haddou – Marrakech, la Perla del Sud                 Divendres, 7 d’abril 

Esmorzar a l'Hotel. Arribarem finalment a Ait Ben Haddou, un dels pobles més bonics del país, amb les seves imponents 
fortificacions de tova, declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO. És un lloc impressionant que barreja a la perfecció el 
patrimoni amb la història i l'exotisme dels contrastos dels paisatges. 

Al matí entrarem a la ciutadella Ait Ben Haddou per passejar pels seus carrerons, i  podem pujar fins a la part més 
elevada per gaudir de la panoràmica del lloc. Continuem el nostre viatge en direcció Marrakech, creuant el Col Du Tichka, 
un pas de carreteres situat a més de 2000 metres d'altura i que compta amb neus perpètues. Dinarem en ruta. 

Arribarem a Marrakech, la ciutat anomenada "Perla del Sud". Tindrem temps per refrescar-nos una mica. A la tarda farem 
una visita panoràmica de la ciutat i acabarem el dia en un dels restaurants més de moda de la ciutat. Gaudirem de plats 
típics i veurem diferents actuacions durant la vetllada. Per finalitzar la nit, podrem prendre una copa al bar d'ambient del 
Restaurant per compartir i comentar les nostres sensacions i vivències després de visitar les meravelles del Marroc. 

Trasllat a l'hotel i allotjament. 

 Marrakech – Comiat                 Dissabte, 8 d’abril 

Esmorzar a l'Hotel. Comencem pels grandiosos Jardins de la Menara, visitarem els exteriors del minaret de la Koutoubia, 
germana bessona de la Giralda de Sevilla, visitarem el Palau del Bahia, els jardins Majorelle. Farem un recorregut 
caminant per l'autèntica part antiga de la ciutat: els socs i la medina, barris d'artesans de fusta, ceràmica, pelleters, etc. 
Dinarem a un Restaurant situat al cor de la famosa plaça Jemaa El Fna. 

Durant la tarda, visitarem un autèntic Riad de Marrakech, on podrem aprendre a fer el te a la menta en un curs accelerat 
de Cerimònia del Te, moment perfecte per millorar la digestió. 

A l'hora prevista, ens traslladarem a l'aeroport de Marrakech, per agafar el vol cap a Barcelona, on ens espera l'autocar 
del Club del Viatger, i ens retorna als mateixos punts de recollida del primer dia.   
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Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia al viatge per conèixer els companys de viatge 

 Trasllats en autocar del Club del Viatger a l’aeroport de Barcelona 

 Vols directes Barcelona – Tànger i Marrakech – Barcelona 

 Autocar privat per al nostre grup durant tot el viatge 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge 

 Guia local castellanoparlant per a totes les visites indicades en el viatge 

 Allotjament a Tànger: Hotel Grand Mogador Sea View 5* o similar 

 Allotjament a Fes: Hotel Sahrai 5* o similar 

 Allotjament a Erfoud: Kasbah Xaluca 4* o similar 

 Allotjament a Merzouga: Merzouga Luxury Dessert Camps o similar 

 Allotjament a Ouarzazate: Berbere Palace 5* o similar  

 Allotjament a Marrakech: Hotel Hivernage & Spa 5* o similar 

 Esmorzar bufet diari 

 Pensió completa durant tot el viatge, començant amb dinar i acabant amb dinar 

 Begudes incloses: aigua i refresc 

 Entrades especificades incloses 

 Les visites especificades en el programa 

 Assegurança bàsica d’assistència durant el viatge 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat anteriorment 

 Les despeses personals durant tot el viatge 

 Les propines 

 Assegurança opcional d’anul·lació, que pot contractar a les nostres oficines per 140,00 € 

 

Preus 

Per persona en habitació doble ……………………………………....………………………………………………….  3.195 € 

Suplement habitació individual …………………………………………………………………………………………......  750 € 
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Calendari de pagament 

El calendari de pagaments d’aquest viatge és el següent: 

• 1er dipòsit de 1.000,00 € fins el 4 de gener 2023 

• Resta del pagament abans del 15 de febrer 2023 

 

Més informació 

Notes importants 

 Passaport vàlid fins mínim 3 mesos 

 

ASSEGURANCES BÀSIQUES I DE CANCEL·LACIÓ 

ASSEGURANÇA DE CANCEL.LACIÓ I D’ASSISTÈNCIA AXA VIP PLUS PREEX “OPCIONAL”  

NO INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE. 
Trobem les següents millores, dins dels 32 supòsits inclosos en la pòlissa. 
 
ABANS DEL VIATGE: 
Podrà recuperar els diners del viatge: 

• Si ha de cancel·lar per recaiguda d’una malaltia pre-existent, no per agreujament d’un accident ocorregut amb anterioritat a la 
formalització de la pòlissa. 

• Si ha de cancel·lar per estar diagnosticat per Covid-19, ja que la consideren malaltia greu. 

• A més dels 32 supòsits que trobareu inclosos en la pòlissa. 
 

 DURANT EL VIATGE: 

• Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit de fins a 50.000 € ( cinquanta 
mil euros) com qualsevol malaltia greu. 

• Tindrà dret a la devolució de les vacances no gaudides. 

• En cas de prolongació d’estada en un hotel, cobreix fins a 10 dies i 125 € per dia. 
 

Exclusió important per part de l’assegurança:  

• No cobreix en cas que es tornin a decretar quarantenes obligades o estat d’alarma amb tancaments de fronteres.  
 

ASSISTÈNCIA AXA BASIC PLUS – INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE No inclou cancel·lació 

• Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a 3.600 € (tes mil sis-cents 
euros) com qualsevol malaltia greu. 

Estarem encantats de fer-vos arribar el document complet de les pòlisses per poder comprovar totes les seves cobertures, inclusions i 
exclusions. 
 
INCLUSIÓ IMPORTANT PER PART DEL CLUB DEL VIATGER EN TEMPS DE LA COVID-19: 
En el cas que ens veiéssim obligats a cancel·lar el viatge per motius d’estat d’alarma amb confinament a la nostra comunitat o  a la de 
destinació, el Club del Viatger s’ocupa del reemborsament  total del import del viatge 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 


