
Escapada Baraka: El Marroc Pont del Pilar
Sortida el 08 d'Octubre del 2016

Vol directe des de Barcelona 

Dia 08 Octubre: Barcelona – Errachidia.
Presentació a l'aeroport de Barcelona a les 17.10 hores per sortir amb vol directe amb destinació 
a Errachidia. Bienvenida en l'aeroport amb folklore, te i pastes mentre passem el control de 
passaports. Trasllat en vehicles 4x4 amb xofer a Arfoud. Pel camí passarem per la Vall del Ziz, 
que posseeix més de 10 milions de palmeres en el seu interior. Arribada a Arfoud. Allotjament i 
Sopar en Kasbah Xaluca, catalogada com a única al Marroc pels seus peculiars característiques.

Día 09 Octubre: Erg Chebi 
Avui serà un dia de Desert Total. Anirem al Mercat de Rissani, únic en aquestes latituds. Lloc on 
es proveeixen les tribus i nòmades del desert. Curiós el veure el seu “pàrquing” de rucs. 
Seguidament recorrerem, amb els vehicles 4x4, una de les pistes que utilitzaven en el Ral·li 
Dakar, visitant poblats i nòmades del desert. Visitarem les Pedreres de Fòssils Marins amb una 
antiguitat de 360 milions d'anys. Menjarem un “pic-nic“ sota les palmeres d'un Oasi, continuarem 
fins a arribar al Gran Erg Chebbi “desert de dunes de finíssima sorra” on canviarem els vehicles 
4x4 per uns altres de tracció animal “dromedaris” per entrar en el cor de les dunes i gaudir d'una 
posta de sol inoblidable. 
Arribarem amb els dromedaris al Bivouac de la Belle Etoile on ens allotjarem en Haimas “tendes 
confeccionades amb pèl de dromedari” com les quals utilitzen els nòmades del desert. Sopar 
especial amb folklores locals. Espectacular el dormir “sota els estels”.
 

Día 10 Octubre: Erg Chebi - Arfoud 
“Cita amb l'alba”. Recomanable matinar per caminar fins al més alt del mar de dunes i veure la 
sortida del sol. Després d'un bon esmorçar beduí sortirem amb els cotxes que ens portaran a 
envoltar el Gran Erg Chebbi. Visitarem Khamlia, poblat d'origen sudanès, on ens obsequiaran 
amb un te a la menta i les danses folklòriques del seu país. Pujarem a un mirador natural per 
acomiadar-nos de la immensitat del desert .El menjar serà en Donis dunes de Arfoud, la més 
autèntica pizzeria berebere de la zona. Retorn a la Kasbah Xaluca per prendre'ns la resta del dia 
de relax. Podrem donar-nos un bany en la piscina, gaudir un jacuzzi, jugar al tennis, al minigolf… 
o opcionalment fer un hamman “bany turc” o donar-nos un bon massatge. Pels més intrèpids 
existeix la possibilitat de fer sortides amb Quads per les dunes dels voltants de l'hotel, o visitant 
Kasbahs properes (excursió opcional). Allotjament i Sopar a Kasbah Xaluca.
Aquesta tarda hi haurà cotxes llançadora a la vostra disposició per si voleu seguir visitant la zona 
o anar a Arfoud a veure una tenda de productes artesanals o bé a la fàbrica on poleixen els 
fòssils.

Día 11 Octubre: Arfoud  - Rissani 
Aquest matí visitarem el mercat de Rissani, únic en aquestes latituds. Lloc on es proveeixen les 
tribus i nòmades del desert. Curiós veure el seu “pàrquing” de rucs. Seguidament pujarem a un 
Mirador Natural, que fa molts anys, va servir de presó a la colònia lusitana. Allà podrem 
contemplar una bella panoràmica del desert. Menjar a Kasbah Xaluca. A la tarda tindrem dues 



opcions: quedar-nos de relax a Xaluca o sortir d'excursió. En aquest últim cas visitarem les 
Escultures del pintoresc escultor Mr Voth “L'Escala al Cel”, “El Cargol” i “La Constel·lació de 
Orión”. Seguidament ens dirigirem als Pous de Jorf, sistema de regadiu originari de l'antiga Pèrsia, 
que assemblen petits cràters de volcans. A qui li vingui de gust tindrà ocasió d'endinsar-se als 
seus canals subterranis. Retorn a Arfoud. Allotjament i sopar en Kasbah Xaluca

 Día 12 Octubre: Errachidia - Barcelona
Avui esmorçar tranquil a l'hotel. A l'hora convinguda sortida cap a l'Aeroport de Errachidia per 
agafar el vol de retorn. Sortida del vol sobre les 14.45 hores i arribada a Barcelona sobre les 
18.00 hora local.
Preu per persona amb sortida Barcelona, sobre la base d'Habitació Doble 1.215 € + 80 € 
de taxes aèries intercontinentals. Les taxes són aproximades, es reconfirmarán al moment de la 
reserva en ferma i de l'emissió de bitllets.

Preu suplement habitació individual.-  150€
Preu nen.-  995,00€
(menors de 12 anys i compartint habitació amb 2 adults)
 
El preu Inclou:

▪ Vol Especial Barcelona Errachidia – Barcelona.
▪ 3 nits en hotel Kasbah Xaluca en règim de Mitja Pensió.
▪ 1 nit en Haimas en el Erg Chebi en règim de Mitja Pensió.
▪ Esmorzar en Oasi en el desert el dia 09 Octubre.
▪ Esmorzar en Restaurant els Dunes de Arfoud el dia 10 Octubre.
▪ Esmorzar a l'hotel Xaluca Dades el dia 11 Octubre.
▪ Excursió en dromedari pel desert.
▪ Excursions en 4x4 pel desert i voltants.
▪ Vehicle 4x4 amb chofer/guia durant tot l'itinerari.
▪ Ocupació del vehicle 4/5 persones.
▪ Tots els vehicles estan equipats amb neveres amb aigua i radio emissora.
▪ Combustible dels vehicles.
▪ Trasllats en els aeroports.
▪ Segur de viatge bàsic de viatge.
▪ Impost locals.

El precio no incluye:
▪ Despeses personals com a trucades telefòniques, bugaderia, begudes, etc. 
▪ Las bebidas en las comidas.
▪ Les begudes en els menjars.
▪ Taxes aeroport 125,00€ a reconfirmar a l'emissió dels bitllets.

Observacions importants: 

i. Per a sortides des d'altres ciutats de Península, Balears i Canàries així com volant amb 
altres companyies aèries, consultar suplements o descomptes. 

ii. Aconsellem reservar aquest viatge amb suficient antelació per garantir la disponibilitat de 
places aèries i hoteleres. Places limitades. 



iii. Al moment de la CONFIRMACION DE RESERVA s'actualitzarà el preu al canvi de la 
moneda. Tal com estableix la llei els preus es revisaran en funció de la fluctuació de les 
divises 21 dies abans de la sortida del client. El possible diferencial de preu s'ha d'informar i 
repercutir al client. 

iv. Les places aèries es reservaran subjectes a disponibilitat al moment de la petició de reserva 
per part del client.

v. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri.
vi. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 25% de l'import del viatge.
vii. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions del Segur d'Anul·lació.

Gràcies per confiar-nos el seu viatge 
Som experts en viatges


