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CAP D'ANY al Desert de Errachidia.  

Sortida especial Baraka Travel Club 
del 27 de Desembre de 2016 a l'1 de Gener de 2017 

Dia 27 de Desembre de 2016: BARCELONA – OUARZAZATE – BOULMALNE DADES. 
Hotel Xaluca Dades 4**** 
Presentació en l'aeroport de Barcelona, 02 hores abans de la sortida del vol amb destinació a 
Ouarzazate. Sortida a les 09.00 hores* en vol Especial directe de Barcelona a Ouarzazate. Arribada a 
la nostra destinació sobre les 10.30 h local. Control de passaports. Recollida en l'aeroport amb 
vehicles 4x4 i sortida cap a Aït Ben Haddou, Ksar declarat patrimoni de la humanitat per la Unesco i 
escenari de diverses produccions cinematogràfiques com “Gladiator” o “Lawrence d'Aràbia” 
Menjada en Restaurant en Ouarzazate i continuació a Boumalne Dades, població situada a la Vall dels 
Ocells a 1.612 m. d'altitud. Allotjament i sopar a l'Hotel Xaluca Dades 4*. 

*Els horaris dels avions podrien variar, es reconfirmarán un parell de setmanes abans de la sortida. 

Dia 28 de Desembre de 2016: BOULMALNE DADES  
Hotel Xaluca Dades 4****. 
Esmorçar. Avui ens endinsarem per pistes en el més profund de la serralada de l'Alt Atles Central 
descobrint paisatges espectaculars. Visitarem poblats berbers com Boutaghrar i Amskar on sembla 
haver-se detingut el temps. Veurem muntanyes, canons i valls així com les grutes on encara habiten 
nòmades a les muntanyes. Recorrerem les Goles del M’Goun per gaudir d'un passeig irrepetible. El 
menjar serà Pic-Nic. Allotjament i Sopar en hotel Xaluca Dades 4*.  

Seguint la tradició de solidaritat d'aquest viatge, us convidem al fet que col·laboreu voluntàriament 
amb el lliurament d'una peça d'abric. Cada any fem aquest lliurament en un poble de muntanya 
diferent. No es tracta de comprar res expressament si no de regalar roba d'abric que ja no utilitzem: 
abrics, polars, capell, guants… 

Dia 29 de Desembre de 2016: BOULMALNE DADES – ARFOUD 
Hotel Kabah Xaluca 4 **** 
Esmorçar. Aquest matí recorrerem la Vall del Dades fins al final de les goles on prendrem un te en el 
mirador. De retorn pararem en “les potes de mico”. Menjar a l'hotel. A la tarda sortirem per asfalt en 
adreça Arfoud. Passarem per Tinerhir, petita i pròspera població que ofereix una bella panoràmica de 
contrastos amb les seves cases roses i els seus palmerars. Punt de partida ideal per endinsar-nos en 
les famoses Goles del Todra. Visitarem les Goles i continuarem el nostre camí fins a Arfoud ciutat 
denominada “La Porta del Desert”, Allotjament i sopar en la Kasbah Xaluca, catalogada com a única 
al Marroc pels seus peculiars característiques. 
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Dia 30 de Desembre de 2016: DESERT ERRACHIDIA  
HAIMA “BELLE ETOILE”. 
Esmorçar. Avui serà un dia de Desert Total. Recorrerem una de les pistes que utilitzaven en el Ral·li 
Dakar, visitant poblats i nòmades del desert. Pararem en les Pedreres de Fòssils Marins amb una 
antiguitat de 360 milions d'anys. Menjarem un “Pic-Nic” en l'Oasi de Tisserdimine, lloc on es van 
rodar part dels exteriors de la pel·lícula Sàhara i continuarem fins a arribar al Gran Erg Chebbi “Desert 
de Dunes de Finíssima Sorra” Allí canviarem els vehicles 4x4 per uns altres de tracció animal 
“Dromedaris” per entrar en el Cor de les Dunes i contemplar una Posta de sol inoblidable. Arribarem 
amb els Dromedaris al Bivouac de la Belle Etoile per allotjar-nos en haimas “Tendes confeccionades 
amb Pèl de Dromedari” com les quals utilitzen els Nòmades del Desert. Sopar especial berebere amb 
folklore local. Espectacular el passar una nit “sota els estels”. 

Dia 31 Gener del 2017: DESERT ERRACHIDIA – ARFOUD 
Hotel Kasbah Xaluca 4****. 
Esmorçar. Avui “Cita amb l'Alba” Recomanable matinar per veure el Clarejar des de les dunes. 
Podrem admirar les diferents tonalitats que va adquirint la sorra segons va pujant el Sol. Sortida amb 
els 4x4 per envoltar el Gran Erg Chebbi fins al poble abandonat de Merdani, anirem al Poblat de 
Khamlia, gent originària de Mali on serem obsequiats amb el tradicional Te a la menta i les Danses 
Folklòriques del seu país. Menjar en la més autentica Pizzeria Donis Dunes de Arfoud i arribada a la 
Kasbah Xaluca per passar unes hores de Relax i poder posar-nos a punt per acomiadar l'Any. Podrem 
gaudir de la piscina climatizada i del jacuzzi. Opcionalment es podran reservar els serveis de Hamman 
“Bany Turc” i de Massatges. Els més intrèpids podran fer sortides amb Quads per les Dunes dels 
voltants de l'hotel. “Excursió Opcional” Sopar i festa de cap d'Any. 

Aquesta tarda hi haurà cotxes llançadora per qui vulgui acostar-se a Arfoud, a visitar una tenda de 
productes artesanals o a fer una passejada pel poble. També se celebrarà la cinquena edició de la “Sant 
Silvestre” per tancar l'any gaudint de l'esport en família. 

Dia 1 de Gener de 2017: ERRACHIDIA – BARCELONA.  
Esmorçar. Aquest matí visitarem el mercat de Rissani, únic en aquestes latituds, lloc on es proveeixen 
les tribus nòmades de la zona. Curiós veure el seu «pàrquing» de rucs. Més tard pujarem a un mirador 
natural per acomiadar-nos del desert amb una panoràmica espectacular. Menjar a Kasbah Xaluca. 
Trasllat a l'Aeroport de Errachidia. Pel camí passarem per la Vall del Ziz, amb més de 10 milions de 
Palmeres en el seu interior. Sortida del vol a les 17.00h i retorn a Barcelona. Arribada a Barcelona 
sobre les 20.05h. 

Preu per persona des de: 1.410,00 € + 80,00 € de taxes aèries, taxes aèries subjectes a reconfirmación 
al moment de la reserva i de l'emissió.  
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El preu inclou: 
• Vols Especials Barcelona – Ouarzaate / Errachidia – Barcelona en classe turista. 
• Dues nits en Boumalne Dades en hotel Xaluca Dades 4 en règim de Mitja Pensió 
• Dues nits en Arfoud en la Kasbah Xaluca en règim de Mitja Pensió 
• Una nit en el Erg Chebbi en Bivouac de Haimas en el Desert en règim de Mitja Pensió 
• Menjada al migdia en Ouarzazate dia 27/12 
• Menjar al migdia pic-nic a la Muntanya dia 28/12 
• Menjar al migdia en Xaluca Dades dia 29/12 
• Menjar al migdia en Oasi de Tisserdimine dia 30/12 
• Menjar al migdia en Donis Dunes dia 31/12 
• Menjar al migdia en Kasbah Xaluca dia 01/01 
• Sopar tradicional berebere en el Desert amb folklore local 
• Sopar de finalització d'Any i festa amb cotillón 
• Excursió en dromedari  
• Excursions pel Desert i per l'Atles 
• Vehicles 4x4 amb chofer tot el recorregut en ocupació 4 o 5 persones per vehicle. 
• Combustible dels Vehicles 
• Assistència en els dos aeroports de l'equip de Xaluca 
• Guia acompanyant-coordinador 
• Vol 
• Segur d'Assistència en Viatge, Bàsic 

El preu no inclou: 
• Begudes 
• Serveis no descrits en l'itinerari. 
• Taxes aèries, uns 84,00 € a reconfirmar en reservar i emetre bitllets. 
• Despeses particulars dels viatgers (Quads, Hammam, etc..) 
• Propines per a guies i conductors. 

Observacions importants: 
1. Es recomana reservar amb suficient antelació per garantir disponibilitat. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 25% de l'import del viatge. 
4. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions del Segur d'Anul·lació. 
5. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones  

Gràcies per confiar-nos el seu viatge, Som experts al Marroc
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