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MARROC

Ruta ornitològica pel cor de Marroc

Del 25 de març al Del 25 de març al Del 25 de març al Del 25 de març al 2 2 2 2 dAbril dAbril dAbril dAbril de 2018de 2018de 2018de 2018

Viatge en grup màxim de 15 personesViatge en grup màxim de 15 personesViatge en grup màxim de 15 personesViatge en grup màxim de 15 persones

9 Dies/8nits



Ruta pels oasis presaharians

Itinerari

Uarzazate

Ourika
Erg Chebbi

Marrakech

1 AT 961 Y 25MAR 7 BCNCMN 19:10 20:25
2 AT 405 Y 25MAR 7 CMNRAK 21:35 22:25

3 AT 400 Y 02APR 1 RAKCMN 06:05 06:55
4 AT 964 Y 02APR 1 CMNBCN 09:40 12:40

Vols Seleccionats

MARROC - Ruta ornitològica 

Dades

9 Dies 

Organitza:

Donat que es tracta d'un viatge d'expedició, els viatgers han de tenir en compte que els horaris i

l'itinerari es poden veure afectats pels interessos generals de la majoria del grup, les

recomanacions del guia o per les condicions meteorològiques, així que cal venir amb esperit

obert, col·laboratiu i flexible a fi de mantenir un esperit positiu i gaudir al màxim de l'experiencia.



Dia 1: Barcelona - Marrakech

Trobada a l’aeroport de Barcelona on us trobareu amb el vostre guia, l’expert ornitòleg Oriol
Clarabuch, que us acompanyarà durant tot el viatge.
Facturació de maletes i vol cap a Marrakech.

Un cop a Marrakech, trasllat en transport privat fins el vostre hotel. Allotjament.

Diumenge 25 de març de 2018

Ruta pels oasis presaharians

9 Dies 

Dia 2. Marrakech – Oukaimeden – Ourika (120 km) Dilluns 26 de març de 2018

A l’hora convinguda esmorzar i breefing per parlar del dia. Després sortida cap a Oukaimeden
on farem algunes parades en ruta per veure ocells i visitar aquesta part muntanyosa de l’Atles.
Per la tarda arribada a Ourika al nostre allotjament on podrem gaudir del seu Hamman
(inclòs). Sopar al mateix allotjament.

Ocells de la zona

Aligot rogenc  Buteo ruffinus
Picot verd del Magrib Picus vaillantii
Alosa banyuda  Eremophila alpestris
Mallerenga canària africana  Cyanistes teneriffae
Pinsà comú  Fringilla coelebs africana
Pinsà rosat sanguini Rhodopechys sanguineus
alienus

Organitza:

MARROC - Ruta ornitològica 



Dia 3: Ourika – Ouarzazate (187 km)

Esmorzar a l’hotel, breu reunió de grup i sortida cap a la Vall dels Oasis presaharians, territori
poblat pels berebers per on s’entra a la ruta de les mil Kasbahs, Ksour i aduars d’adob que es
mimetitzen amb el paisatge passant gairebé desapercebuts.
Ens endinsarem a les muntanyes de l’Atles abans de travessar el coll de Tichka de 2.260
metres d’altitud. Pels voltants de Ouarzazate ens acostarem a Ait Benhaddou, el Ksar (castell)
mes conegut i més ben conservat del Marroc, declarat Patrimoni de la humanitat el 1987. És
un poble emmurallat de cases fetes amb adob. Sopar a l’hotel.

Dimarts 27 de març de 2018

Ruta pels oasis presaharians

9 Dies 

Ocells de la zona

Perdiu d’Àfrica Alectoris barbara
Tórtora del Senegal  Streptopelia senegalensis
Cotxa diademada Phoenicurus moussieri
Tallareta de l’Atles Sylvia deserticola
Bulbul barbat Pycnonotus barbatus
Sit de vila  Emberiza sahari

Organitza:

MARROC - Ruta ornitològica 



Dia 4: Ouarzazate – Erg Chebbi (371 km)

Esmorzar a l’hotel, breu reunió de grup i sortida cap a Erg Chebbi, passarem pel coll de Tizi
en Tinifift (1660m) i passarem pel palmerar del Draa, un dels més espactaculars del Marroc,
tant per la seva frondositat com per la seva extensió. Parades en ruta per veure ocells. Si els
ocells ens deixen temps, visitarem el Ksar de Tamnougalt format per diverses edificacions en
adob.
Seguidament agafarem la N12 que recórre la cara sud del Jbel Sarho (la cua de l’Anti Atles) i
travessarem viles com Nkob, Tazarine i Alnif, amb construccions de pedra negra, edificis
cuidats i palmerars menys frondosos que el del Draa però interessants ornitològicament. Alnif
és una de les zones més riques en fòssils de tot el Marroc. Rissani, lloc on es trobava l’antiga
Sijilmassa, és una de les més importants ciutats medievals berebers de la ruta de la
caravana. Farem parades en ruta per veure ocells d’aquestes zones desèrtiques.
Per la tarda, arribada a Yasmina, l’oasi on es troba l’estació d’anellament de l’ICO, que és un
important pol d’atracció d’ocells migradors transaharians. Anellarem ocells i des d’aquí farem
sortides a observar les especialitats ornitològiques de la rodalia. Arribada i sopar al Hotel.

Dimecres 28 de març  de 2018

Ruta pels oasis presaharians

9 Dies 

Ocells de la zona

Falcó llaner Falco biarmicus
Corb del desert  Corvus ruficollis
Còlit del desert  Oenanthe deserti
Duc del desert  Bubo ascalaphus
Alosa banyuda de Temminck Eremophila bilopha
Còlit del Magrib Oenanthe lugens halophila

Organitza:

MARROC - Ruta ornitològica 



Dia 5: Erg Chebbi

Esmorzar al hotel, breu reunió de grup. Anellament d’ocells a l’oasi, on podem observar els
ocells en plena migració travessant el Sahara cap el continent europeu..
Després visitarem zones de desert properes a la recerca d’ocells de gran interès, gaudint
també d’un paisatge impressionant.

Dijous 29 de març de 2018

Ruta pels oasis presaharians

9 Dies 

Ocells de la zona

Bosqueta pàl·lida  Hippolais pallida reiseri
Ganga coronada Pterocles coronatus
Ganga pigallada  Pterocles senegallus
Pardal del desert  Passer simplex
Tallareta pàl·lida occidental  Sylvia deserti
Alosa puput Alaemon alaudipes

Organitza:

MARROC - Ruta ornitològica 



Dia 6: Erg Chebbi

Esmorzar a l’hotel, breu reunió de grup. Novament gaudirem d’unes primeres hores matinals
d’anellament i a continuació prospectarem altres indrets propers. A la zona de dunes i altres
zones properes podrem veure ocells emblemàtics d’aquesta part del Marroc.

Divendres 30 de març de 2018

Ruta pels oasis presaharians

9 Dies 

Ocells de la zona

Enganyapastors egipci Caprimulgus aegyptius
Còlit tuareg Oenanthe leucopyga
Còlit de carpó roig Oenanthe moesta
Mosquiter ibèric Phylloscopus ibericus
Garsa bruna rogenca Turdoides fulva
Calàndria de Clotbey Ramphocoris clotbey

Organitza:

MARROC - Ruta ornitològica 



Dia 7: Erg Chebbi – Dades (277 km)

Esmorzar a l’hotel, breu reunió de grup. Sortida en direcció la Vall dels Oasis presaharians,
que transcórre per les muntanyes vermelles de l’Alt Atles i les negres del Jbel Srhro, la cua de
l’Altes i el petit Atles. Farem aturades en ruta per veure ocells.
Al passar per Erfoud ens cridaran l’atenció uns monticles de terra al costat de la carretera,
són els pous de les Khettaras o Foggaras, canals subterranis que portaven l’aigua des dels
aquífers fins a les zones fèrtils i pel camí, amb els seus pous, donaven de beure a persones i
animals.
Ens acostarem fins a Tinerhir on visitarem les impressionants gorges del Toldrà, amb les
seves verticals parets de roca i més tard ens endisarem al palmerar i observarem ocells a les
vores del riu, tot veient un exemple de la vida rural marroquina en viu.
Després continuarem camí fins a Boulmane Dades per seguir la Vall de Dades i on podrem
visitar els “dits de mico”, unes curioses formacions rocoses.

Dissabte  31 de març de 2018

Ruta pels oasis presaharians

9 Dies 

Ocells de la zona

Terrerola del desert  Ammomanes deserti
Terrerola cuabarrada  Ammomanes cinctura
Prínia del desert  Scotocerca inquieta
Roquerol africà Ptyonoprogne fuligula

Organitza:

MARROC - Ruta ornitològica 



Dia 8: Dades - Marrakech (287 km)

Esmorzar a l’hotel, breu reunió de grup. Sortida en direcció Marrakech, travessarem poblets
d’arquitectura tradicional d’adob com Kelaa de Mgouna i farem parades en els millors llocs per
observació d’ocells.
Passat el poble de Skoura, trobarem la Kasbah d’Amerhidil, un altre monument d’adob.
Arribada a Marrakech per la tarda, intentarem arribar a temps per poder gaudir d’algun dels
espectacles de la plaça Jemaa el Fna. Sopar lliure a Marrakech.

Diumenge  1 d’abril de 2018

Ruta pels oasis presaharians

9 Dies 

Organitza:

MARROC - Ruta ornitològica 



Travessia del Carril, 2 - 17001 GIRONA

El preu inclou:
- Vols anada i tornada Barcelona – Marrakech
- Trasllats aeroport Marrakech – Hotel en vehicles privats exclusius pel grup.
- Circuit pel Marroc amb guia ornitòleg expert de parla catalana durant tot el recorregut i 

transport exclusiu pel grup. Amb allotjaments típics marroquins.
- Allotjament i esmorzar a Marrakech en hotel 4* (2 nits)
- Mitja pensió (esmorzar i sopar) durant tot el circuit (excepte Marrakech)
- Assegurança de viatge i d’anul·lació.
- Taxes i impostos

Preus

PREU PER PERSONA:
Socis ICO: 1.050 €
No socis:  1.100 €

Dia 9 Marrakech- Barcelona

A l’hora acordada trasllat cap a l’aeroport de Marrakech per agafar el nostre vol de
tornada a Barcelona. Arribada a l’aeroport del Prat a les 12:40.

No inclou:
- Entrades
- Dinars en ruta
- Sopar Marrakech

Preus subjectes a disponibilitat fins el 

moment de fer la reserva i sempre en base a 
ocupació doble*

• Es recomana que els viatgers que viatgin 

sols comparteixin habitació amb un altre 

membre de l’expedició, altrament hauran 

d’abonar suplement individual. Cal indicar-

ho en el moment de fer la reserva.

**Consultar suplement individual

Dilluns 2 d’abril de 2018

Ruta pels oasis presaharians

9 Dies 

Organitza:

Grup mínim 10 viatgers
Suplement grup 10-13 viatgers: 

- Socis ICO: 100 €
- No socis ICO: 150 €

Grup 14-15 Viatgers (sense suplement)

Suplements:

450€ en el moment de fer la reserva.
Resta abans del 10 de març.

Per transferència o targeta de crèdit

Forma de pagament i terminis:

MARROC - Ruta ornitològica 
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MARRAKECH: Hotel Atlas Asni 4*

2 nitsEsmorzar inclòs

Ruta pels oasis presaharians

9 Dies 

Organitza:

MARROC - Ruta ornitològica 
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OURIKA: Auberg Jad

1 nit

Ruta pels oasis presaharians

9 Dies 

Organitza:

MARROC - Ruta ornitològica 
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OUARZAZATE: Dar Amoudou

1 nit

Ruta pels oasis presaharians

9 Dies 

Organitza:

MARROC - Ruta ornitològica 
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ERG CHEBB: Hotel Yasmina

3 nits (2 nits a l’edifici principal + 1 nit en “haima” tendes)

Ruta pels oasis presaharians

9 Dies 

Organitza:

MARROC - Ruta ornitològica 
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DADES: Riad Dades

1 nit

Ruta pels oasis presaharians

9 Dies 

Organitza:

MARROC - Ruta ornitològica 


