RODA--MONT
MONT i torna a la UES
VIATGE AL MARROC - Dates: del 16 al 23 d’octubre.

LA COSTA ATLÀNTICA D'ESSAOUIRA
D'ESSAOUIRA ENTRE DUNES I OCEÀ - MARROC (8 DIES)
Amb aquest programa, alternarem els recorreguts per la platja amb els boscos d'argans i
de tuia. A vegades haurem de desafiar les marees per recórrer camins de pescadors, i
quan no puguem resistir més la temptació, l'Atlàntic ens convidarà a un bany.
Una costa particularment salvatge i espectacular: cordons de dunes que ens recorden la
proximitat
ximitat del Sàhara, cascades d'aigua dolça i tèbia, morabits que trenquen el blau del
mar amb la seva blancor...barreja de colors... I una oportunitat també per conviure amb
els nostres acompanyants nòmades i per degustar la seva bona cuina, en la qual no
faltarà el peix acabat de treure del mar. Els nostres somnis estaran acompanyats per
milers d'estels.
Itinerari:
Dia 1: Arribada a Marràqueix, recollida a l'aeroport i trasllat a l'hotel. Dormir a l'hotel.
Dia 2: Essaouira.
De camí cap a Essaouira, podrem
podrem visitar una cooperativa femenina de producció d'oli d'argan.
Després tindrem temps lliure per conèixer l'antiga Mogador, encaixada entre les dunes i
l'Atlàntic. Les seves muralles portugueses, l'encant de la seva medina, el bonic port i els seus
artesans treballant la tuia configuren un marc molt especial. A la tarda, sortida amb furgoneta
cap a Sidi Kaouki,, sopar i nit en un allotjament local.
Dies 3 a 6:
Dedicarem aquets quatre dies a recórrer la costa atlàntica des d'Essaouira fins a Tafadna, al
sud del cap Tafelney. Passarem per:
Dia 3r: Sidi Kaouk a Sidi M'Bark, unes 5 hores efectives a ritme suau. Uns 12 Km, i un
desnivell de +120 / -60m.
Dia 4t: De Sidi M’Bark a Sidi Ahmed As Say,
Say, unes 5 hores efectives a ritme suau. Uns 12
Km i un desnivell de +130 / -190m.
190m.
Dia 5è: De Sidi Ahmed As Say a Tafadna, Unes 5 hores efectives a ritme suau.Uns 11,5 Km. I
un desnivell de +265/ -75m.

Dia 6è: Al final del sisè dia anirem a Imlil, situat a l'Alt Atles, on soparem i dormirem en un
acollidor allotjament bereber.
Una successió d'insòlits i grandiosos paisatges en una regió que no té res a veure amb altres
àrees del Marroc.
Dia 7: Vall del riu Aït Mizane – Imlil
Després d'esmorzar, anirem a fer una excursió per la vall del riu Aït Mizane, situada al peu del
gran Atles i envoltada de majestuosos cims, verdes valls i tradicionals cases berbers.
Dia 8: Després d'esmorzar, sortida de Imlil direcció a l'aeroport de Marràqueix a l'hora
convinguda.

Dates: del 16 al 23 d’octubre.
Preu: Grup de 15 a 20 persones:
Socis/es UES:

635 euros per persona + el vol.

No socis/es UES: 680 euros per persona + el vol.
Preus del vol a data 09-06-2017 = 172€ (Ryanair)

Què inclou:
- Guia titulat de Giroguies
- Allotjament en hotel (1 nit), albergs berbers (4 nits) i tendes (2 nits)
- Pensió completa des de l'esmorzar del dia 16 fins a l'esmorzar del dia 23
- Transports interiors
- Transport d'equipatge amb dromedari els dies del tresc a la costa
- Assessorament en temes de muntanya i material necessari

No inclou:
- Vol d'avió:
- Begudes extres no incloses en els menús
- Propines
- Assegurança d'accidents (Recomanem assegurança de muntanya tipus FEEC i
assegurança de viatge)
- Tot el no especificat en l'apartat anterior

