
MARROC ESCAPADA, 4 DIES
De dissabte a dimarts
Una manera de veure i viure el desert.

Dissabte 

Vol Barcelona-Errachidia (11:05)
Recollida a l’aeroport
Acompanyament a Hotel Riad Ali

Dinar al Riad

Volta de les dunes en 4x4

Te amb el nòmades

Sopar al Riad

El viatge inclou:
Vols Barcelona-Errachidia, anada i tornada
Taxes aèries
Transfers aeroport
Allotjament a Hotel Riad Ali
Pensió complerta
Guia acompanyant 
Desplaçaments en 4x4 o Minibus
Excursió en dromedaris a les haimes
Assegurança de viatge

El viatge no inclou:
Begudes
Excursió en quads

Preu (mínim 2 persones) .....  750€ / p.p.
El preu pot variar segons la disponibilitat aèria, 
a reconfirmar.

Diumenge 

Mercat de Rissani

Ruta de kasbahs i palmerals 
de la zona del Tafilalet.

Pizza Rissani

Sortida en dromedaris per anar a 
dormir a les haimes

Sopar i allotjament
a les haimes

Dilluns 

Tornada al Riad amb dromedaris

Hamelilla, músics  Gnaues.

Cantera i fàbrica de fòssils.

Dinar al Riad

Quads (Opcional)

Sopar al Riad

Dimarts 

Sortida cap a Errachidia passant 
per la Vall del Ziz, impressionant 
Palmeral.

Acompanyament a l’aeroport

Vol Errachidia – Barcelona 
(14:40)

ESTADA DE 4 DIES A HOTEL RIAD ALI PRESSUPOST

www.hotelriadalidesert.com

www.hotelriadalidesert.com



VOLTA DE LES DUNES 
Recorregut en 4x4 pel desert de l’Erg Chebbi.
Descoberta de l’entorn: les dunes, els nòmades…

EXCURSIÓ EN DROMEDARIS A LES HAIMES
Caravanes de dromedaris. Dunes de sorra taronja. Cadència 
hipnòtica del moviment. Silenci.
Travessa pel desert fins al campament nòmada per dormir en 
haimes.

HERBOLARI 
El Mohamed ens espera: aromes, cremes, espècies, ungüents i 
remeis....tradició.

MERCAT DE RISSANI 
Espècies, teixits, olives, viandes, dàtils, ferrers i fusters, … 
un anar i venir constant. El mercat més antic de la zona, on els 
nòmades del desert feien els seus intercanvis de mercaderies.

ACTIVITATS

www.hotelriadalidesert.com



PALMERAL 
Agricultura de subsistència: patates, cebes, menjar pel bestiar...  
Petits horts familiars formant la retícula del Palmeral. El fruit 
més preuat: el dàtil. Aigua que circula subterrània i aflora per les 
sèquies de regadiu. Passejada pel Palmeral.

FÒSSILS
Empremtes del mar del passat. Terra fossilitzada. Triglobites, 
amonites...
Tresors de la terra, minerals.
Visita de la cantera de fòssils i de la fàbrica de manipulació.

ACTIVITATS

MÚSICS GNAUES 
Al poblat de Hamelilla hi coneixem els Gnaues, músics d’origen 
subsaharià, que han conservat la seva identitat a través de la seva 
música.

www.hotelriadalidesert.com


