Seguint els estels
dels Reis Mags
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Comença l'aventura! Sortirem de Barcelona en vol especial directe
a les 09.00 hores en direcció a Ouarzazate. Una vegada arribats a
l'aeroport farem el tràmit de passaports. Ens esperaran vehicles
4x4 amb conductor que ens acompanyaran cap a la famosa Kasbah
d'Ait Ben Haddou, una ciutat fortificada d'adob que ha sigut set
de rodatge de nombroses pel·lícules i series. Dinarem a
Ouarzazate i seguirem el nostre viatge cap a la població de
Boulmane Dades. Allotjament i sopar a l'Hotel Xaluca Dades 4*,
situat a 1.612 m d'altitud des d'on podrem contemplar una bonica
panoràmica de tota la Vall dels Ocells.
Avui estigueu
habitació.
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Avui descobrirem la zona de l'Alt Atles amb els nostres 4x4 i i
podrem veure com viuen els poblats berbers de la zona, així com
admirar el paisatge ple de canyons, valls i muntanyes. Ens
endinsarem dins les gorges de l'M 'Goun, el segon pic més alt del
Marroc de 4071 m i dinarem un pícnic a la zona. Allotjament i
sopar a l'Hotel Xaluca Dades 4*.
Estigueu atents, ens reunirem a la terrassa de l'hotel i rebreu
noticies nostres...
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Aquest matí ens espera una ruta espectacular al llarg de la Vall
del Dades, que deu el seu nom al riu que serpenteja entre
muntanyes amb penya-segats de colors ocres, vermells i
terracotes i pararem també al que anomenen "dits de mico".
Dinarem a l'Hotel Xaluca Dades i a la tarda ens dirigirem cap a
Arfoud, creuant pel camí Tinerhir i pararem a admirar les famoses
Gorges del Todra. A la tarda, arribarem a Arfoud, ciutat també
anomenada "La porta del desert". Allotjament i sopar a la Kasbah
Xaluca Arfoud, catalogada com única al Marroc per les seves
peculiars característiques.
Alerta! Avui les emisores que tenim al cotxe ens donaràn noves
instruccions...
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Avui gaudirem del desert tal com ho han fet tota la vida els nòmades de
la zona, farem una parada per visitar-los, creuarem les pistes per on
passava l'antic Paris Dakar i pararem a observar unes pedreres de
fòssils marins. El dinar serà un pícnic en un oasi de la zona. A la tarda,
ens endinsarem a les dunes de sorra on podrem gaudir d'un passeig en
dromedari tal com ho fan els Reis Mags durant la seva travessia des de
Orient cap a les nostres cases, i observarem atents si els podem trobar
durant el seu viatge. Al vespre i després de la posta de sol, arribarem a
un campament de Haimes, fetes de pèl de dromedari, on podrem passar
una nit ben especial sota les estrelles del desert com autèntics
aventurers. Allotjament i sopar especial berber al Bivouac Xaluca.

Avui serà un gran dia, hem d'estar molt atents, que el desert ve
sempre carregat de sorpreses.
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Després d'una nit especial i diferent, animem als més matiners a
veure la sortida del sol per acomiadar l'últim dia de l'any. Després
de l'esmorzar al campament ens dirigirem cap al poble de Khamlia,
gent d'origen Malines que ens mostrarà els seus balls locals i
folklòrics. Avui el dinar el farem a la Kasbah Hotel Xaluca per
poder gaudir per la tarda d'una estona de relaxament, caminar o
còrrer la San Silvestre, descobrir el poble d'Arfoud o recórrer les
dunes de darrere l'hotel amb quads (activitats opcionals).
Allotjament i sopar especial de Cap d'Any a la Kasbah Hotel
Xaluca Arfoud.
Feliç any nou!
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Arrancarem l'any amb una visita a un mirador on es pot observar
la gran immensitat del desert i la zona. Dinarem a la Pizzeria
d'Arfoud i després de dinar ens dirigirem camí a l'aeroport, on
farem una parada per gaudir del contrast de la Vall del Ziz i de les
palmeres que rodegen tota la vall del riu. El vol sortirà a les
17.00h hora local arribant a Barcelona a les 19.15h.

El paquet de viatge inclou
Dues nits a Boumalne Dades a l'hotel Xaluca Dades 4 * en règim de Mitja Pensió
Dues nits a Erfoud a la Kasbah Xaluca en règim de Mitja Pensió
Una nit al Erg Chebbi a Bivouac de Haimes en el Desert en règim de Mitja Pensió
Dinar al migdia a Ouarzazate dia 27/12
Dinar al migdia picnic a la Muntanya dia 28/12
Dinar al migdia a Xaluca Dades dia 29/12
Dinar al migdia a Oasis dia 30/12
Dinar al migdia a Des Dunes dia 31/12
Dinar al migdia a Kasbah Xaluca dia 01/01
Sopar tradicional berber al Desert amb folklore local
Sopar de Cap d'Any i festa amb cotilló
Excursió en dromedari
Excursions pel Desert i per l'Atles
Vehicles 4x4 amb xofer tot el recorregut en ocupació 4 o 5 persones per vehicle.
Combustible dels vehicles
Assistència en els dos aeroports de l'equip local
Guia acompanyant-coordinador
Vol
Assegurança d'assistència en viatge i cancel·lació covid

No inclou
Les begudes a cap lloc
Quads, Hammam, Masatges i altres extres personals
Taxes d'aeroport

Tarifes del paquet de viatge
1.710 € por persona*
Taxes d'aeroport no incloses ( 80€ per persona)

* PREUS EN BASE A HABITACIONS DOBLES, TRIPLES ...
SUPLEMENT D'HABITACIÓ INDIVIDUAL 290 € PER PERSONA
** Nens de 2 a 11 anys compartint habitació amb mínim dos adults
1.325 € + taxes aeroport

Notes importants
Les taxes de Aeroport estan subjectes a possibles canvis per pujades de carburant ... poden variar fins a 21 dies abans
de la sortida.
Els horaris dels vols podrien ser modificats, es reconfirmaran 21 dies abans de la sortida. En qualsevol cas, serien
diferències petites per operativa de la companyia.
L'organització es reserva el dret de modificar l'Itinerari mantenint totes les activitats i excursions.
Per viatjar al Marroc cal tenir el passaport amb una vigència mínima de 3 mesos.
Pel que fa a les mesures Covid es comunicaran els requisits d'entrada a el país quan s'acostin les dates de el viatge.
Aquest viatge està subjecte a unes condicions especials pel fet que s'ha "xartejat" un avió privat. Per aquest motiu, totes
les reserves confirmades que es cancel·lin a partir de el 8 de novembre (inclòs) perdran la paga i senyal de 600 euros.
No es reservarà cap plaça si no s'ha efectuat la paga i senyal.
PLACES LIMITADES

Condicions de contractació
Per efectuar la reserva es Necessari:
Omplir el formulari d'inscripció (encara que quedi pendent actualitzar passaport)
Realitzar la paga i senyal de 600 euros per persona ja sigui per transferència
bancària, visa ...
Realitzar el pagament final abans el 27 de Novembre de 2021.

Despeses de cancel·lació
Totes les cancel·lacions que es produeixin:
A partir d'el 8 de novembre (inclòs) perdran els 600 euros de la paga i senyal.
A partir d'el 29 de Novembre (inclòs) perdran el 100% de l'import total de el
viatge
Totes les cancel·lacions que es produeixin en qualsevol moment, un cop confirmada la
reserva, tindran una penalització de 50 euros en concepte de despeses de gestió.

