
 

Viaxe Ao país dos  Imazighen 
 

Antropoloxía, arqueoloxía, historia e natureza nunha  

viaxe única para viaxeiros diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unha viaxe promovida pola Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) 

coa organización técnica de Viajes Circe S.L. 

 

Se sempre quixeches viaxar dun xeito diferente, se  buscas unha forma 

única de coñeceres Marrocos e de achegáreste á cultura do pobo 

Imazighen, esta é a túa oportunidade. Ofrecemos a posibilidade de 

participar nunha viaxe diferente, unha experiencia autenticamente 

enriquecedora, coordinada por especialistas en antropoloxía, historia e 

medioambiente que te acompañarán dende España e che descubrirán 

sobre o terreo os segredos da cultura bérber, da súa mitoloxía, da súa 

historia, das súas tradicións e do pasado máis ancestral deste pobo 

milenario. A Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) promove esta viaxe 

especialmente deseñada para ver, coñecer, sentir e gozar desta terra 

enigmática, do seu legado histórico, da súa cultura e das súas xentes. 

 

 “Viaxe ao país dos  Imazighen” é unha proposta de itinerario cultural 

promovido e deseñado pola Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) 

co fin de achegarlle ao viaxeiro interesado na antropoloxía a cultura, a 

historia e o patrimonio do pobo Imazigh (bérber). 

Para que o viaxeiro que nos acompañe nesta experiencia conte coas 

máximas garantías no servizo ofrecido, a viaxe contratarase coa axencia 

Viajes Circe S.L., unha axencia de viaxes galega legalmente rexistrada 

(CG 148) e con vinte anos de experiencia en contratación, xestión e 

organización de viaxes ao redor do mundo.  



 

 

A NOSA RUTA 

 

Visitaremos algunhas das 

paisaxes máis fascinantes do 

norte de África; cruzaremos a 

cordilleira do Alto Atlas por 

camiños de montaña; explorarás 

con nós paraxes arqueolóxicas 

case esquecidas; coñeceremos 

mitos, lendas e ritos ancestrais; 

descubriremos xuntos os 

tesouros fósiles e xeolóxicos que 

se ocultan baixo as areas dun deserto que antano foi un verxel; 

conviviremos con nómades bérberes e gozaremos das máxicas noites 

entre as dunas do inconmensurable Sahara. E, como non, gozarás das 

explicacións dos nosos especialistas, da comida tradicional marroquí e 

da alegría das súas xentes.  

 

 

A NOSA FILOSOFÍA DE VIAXE 

 

Viaxes responsables 

Cremos e defendemos as viaxes e o turismo sostible e responsable. 

Comemos en restaurantes locais especialmente elixidos ao longo da 

ruta, o que nos permitirá gozar da 

gastronomía marroquí con todas as 

garantías. Aloxámonos en pequenos 

hoteis, riads e casas rurais 

familiares, de forma que todos os 

nosos gastos van destinados a 

mellorar as economías locais e a 

calidade de vida das súas xentes. 

Fuximos de luxos superfluos e de 

servizos innecesarios para podermos ofrecerlles aos viaxeiros que nos 

acompañen unha experiencia auténtica convivindo, sempre que haxa 

ocasión, coa poboación local e nas mellores localizacións posibles. Os 

nosos condutores son auténticos profesionais, amigos bérberes con 

dominio do español que nos facilitarán a comunicación coas poboacións 

locais. Para dar un servizo de máxima calidade e seguridade  

traballamos só con empresas de turismo locais e serias.  

 



 

O custo da viaxe está calculado para ofrecerlle ao viaxeiro o mellor 

prezo posible en base ao tipo de viaxe que propoñemos pero garantindo 

en todo momento uns salarios xustos e unhas condicións de traballo 

dignas para condutores, guías locais e todo o persoal ou servizo 

contratado.  

   

Viaxes independentes   

Evitaremos, na medida do posible, as 

rutas do turismo organizado para poder 

mergullarnos na realidade cultural do 

país e do seu pobo. Viaxaremos en 

vehículos 4x4 perfectamente 

acondicionados, asegurados e 

autorizados para transporte turístico que 

nos permiten chegar ás paraxes máis 

recónditas e acceder a lugares que non están ao alcance do turismo 

masivo.  

 

Aprender viaxando 

Os nosos coordinadores acompañantes  

son antropólogos e etnógrafos da 

Sociedade Antropolóxica Galega cuxo 

labor é pór a disposición do viaxeiro 

todo o seu saber e experiencia para 

facilitarlles activamente o coñecemento 

profundo da cultura local. 

 

 

Viaxes personalizadas  

A viaxe está pensada para un grupo reducido, máximo 12 persoas máis 

os condutores e os coordinadores. A intención é facilitar a mobilidade 

do grupo, reducir o impacto cultural nas poboacións locais que 

visitemos e garantir unha atención persoal e detallada que faga posible 

que a nosa ruta sexa unha auténtica viaxe de coñecemento. Queremos 

que cada viaxeiro que nos acompañe descubra Marrocos e a súa rica 

cultura dun xeito persoal, auténtico, único e inesquecible. Que visite 

algúns  dos lugares máis fascinantes da cordilleira do Atlas e do 

Sahara, que explore connosco lugares case perdidos, que descubra os 

tesouros agochados fóra das rutas turísticas e goce das explicacións dos 

nosos especialistas afondando, de xeito rigoroso e afastado de tópicos, 

nos aspectos máis significativos e interesantes da cultura e historia 

deste país dos  Imazighen.   



 

DATAS: do 18 ao 25 de setembro 
 

 

ITINERARIO 

 
Día 1: Chegada a Marrakech.  

Traslado do aeroporto ao hotel. Visita guiada a Marrakech (segundo 

hora de chegada). Noite libre para gozar do espectáculo nocturno que é 
pasear entre a explosión de vida da praza de Jemaa el fna. 

 
Día 2: Marrakech – Zaouiat Ahnsal (Alto Atlas) 

Comezamos a nosa viaxe cara á mítica cordilleira do Atlas. A sucesión 

de paisaxes fará desta primeira etapa unha auténtica experiencia para 
os sentidos. En Demnate visitaremos Imi-N-Ifri —A Porta do Abismo—, 

impresionante formación rochosa 
asociada a lendas de xigantes e rituais. 
Xa en territorios do Medio Atlas, na 

provincia de Azilal, visitaremos a 
fervenza de Ouzoud que, aínda que moi 
frecuentada polo turismo, merece 

dedicarlle un tempo a percorrer os 
sendeiros que a circundan pois, cos 

seus 110 metros de caída, está 
considerada a fervenza más fermosa do norte de África. Tras un día de 
ruta espectacular na que nos iremos adentrando no corazón do Alto 

Atlas, chegaremos a Zaouiat Ahnsal onde nos aloxaremos nunha casa 
rural dunha aldea desta bela rexión, en pleno Alto Atlas marroquí. É a 

oportunidade idónea para relaxarse, tomar un té de menta e ver 
anoitecer entre os cumios do Atlas mentres falamos coas xentes do 
lugar e coñecemos de primeira man a súa forma de vida.  

 
Día 3: Zaouiat Ahnsal – Imilchil (Alto Atlas) 

Nesta xornada de auténtica aventura 4x4 cruzaremos por pistas 

forestais e camiños as agrestes montañas do Atlas, escenario de vellos 
mitos como o de Heracles e o Xardín das 

Hespérides. Contemplaremos o maxestoso 
macizo rochoso coñecido como a 
Catedral, gozaremos dunha das paisaxes 

de alta montaña máis fermosas de África. 
Percorreremos a verde rexión do lago Bin 

El Ouidane e, tras cruzarmos o porto de 
Tassennt (2.500 msnm) por unha angosta 
estrada e visitarmos os lendarios lagos de 

Tislit e Iseli, chegaremos á vila de Imilchil que, a 2.200 metros de 
altitude, sitúase nas duras e desoladas mesetas do Parque natural do 
Alto Atlas central, no val de Assif Mellou. Nesta vila, considerada capital 

da tribo bérber Ait Hadidou (pastores de tradición nómade) faremos 
noite nunha casa rural. Imilchil é famoso polo Moussem ou "Festa das 

Noivas" que se celebra en Ait Hammar todos os anos a finais de verán, e 
no que as tribos locais acordan as vodas a celebrar durante o ano.  



 

Día 4: Imilchil  – Tisserdmine  

Na nosa cuarta xornada  
meterémonos de cabeza no 

deserto do Sahara. Deixamos 
atrás a cordilleira do Atlas 
transitando por unha paisaxe 

de impactante xeoloxía. 
Contemplaremos os xigantescos 
oasis palmeirais  da rexión de 

Tafilalt. Chegados a Erfoud, 
abandonaremos as estradas 

asfaltadas que nos levaron ata 
esta cidade porta do deserto e adentrarémonos na hipnótica paisaxe do 
deserto rochoso de Tisserdmine: a hamada. Xacementos de fósiles, 

megálitos, oasis e poboados nómades agárdannos na nosa ruta. Lonxe 
xa das comodidades das vilas, disporémonos a pasar a noite en 

compaña dalgunha das familias de 
pastores que habitan a zona. Un té, 
unha cea cos pastores e unha noite 

en jaima ou nunha das súas 
humildes cabanas porán fin a esta 

xornada onde poderemos gozar da 
paz, o silencio e a noite estrelada do 
deserto en compaña das xentes que 

mellor o coñecen.   
 

 
 
Día 5: Merzouga - Erg Chebbi  

Tras unha noite de inmersión cultural continuamos a nosa expedición 
polo deserto. Neste día iremos na procura do legado xeolóxico do que 
antano foi unha sabana chea de vida. Intentaremos descubrir algún dos 

xacementos de fósiles que salpican esta paisaxe cativadora, buscaremos 
o legado arqueolóxico dos seus 

primeiros moradores e chegaremos 
ao mediodía á vila de Mezouga, 
antesala do mar de area de Erg 

Chebbi. Dende aquí, nunha ruta de 
incalculable valor arqueolóxico, 

visitaremos os petróglifos e a 
necrópole megalítica de Taouz. 
Xantaremos en Khamlia, aldea da 

etnia gnawi (descendentes de 
escravos subsaharianos), onde gozaremos ademais da emotiva música 
gnawa. Pola tarde chega o momento de perdérmonos entre as dunas a 

lombos de dromedarios que durante máis dunha hora nos introducirán 
no deserto ata o campamento nómade no que pasaremos a noite nunha 

jaima. Contemplar a posta de sol dende o alto das colosais dunas de 
Erg Chebbi é un espectáculo indescritible. 



 

Día 6: Merzouga - Ait Ben Hadou 

Tras regresar a Merzouga 
da nosa última noite no 

deserto, deixamos os 
dromedarios e collemos 
de novo os 4x4 para 

continuar rumbo cara ao 
norte. Pararemos en 
Rissani para coñecer  o 

seu interesante mercado. 
Seguiremos as antigas 

rutas comerciais que 
unían o Magreb coa  
África negra. Comeremos 

en Tinerhir para a continuación cruzar a Garganta do Todra. Pasaremos 
por Keela M´Gouna, no Val das Rosas, e coñeceremos algunhas das 

kasbahs máis espectaculares de Marrocos ao longo da famosa Ruta das 
Kasbahs. Parada en Ouarzazate con posibilidade de visitar a famosa 
kasbah de Taorit, declarada Patrimonio Mundial da Humanidade pola 

UNESCO. Visita á kasbah de Tifoultoute e aloxamento no espectacular 
ksar de Ait Ben Hadou. Unha oportunidade única e privilexiada para 

pasar a noite nun fantástico riad familiar en pleno núcleo histórico 
deste ksar declarado Patrimonio Mundial da Humanidade. 

 
 

Día7: Ait Ben Hadou - Marrakech 
Comeza o noso derradeiro día de ruta. 
Abandonamos a cinematográfica cidadela 

de Ait ben Hadou camiño do Atlas 
ascendendo o Oued Lebed, o río Salgado. 
Percorreremos o espectacular Val de 

Ounila coas súas antigas kasbahs e os 
seus canóns salpicados de graneiros 

rupestres. Así alcanzaremos Telouet e a 
súa kasbah palacio, hoxe en ruínas. Ascenderemos ata o Col du Tichka 

(2.260 msnm) e tras cruzarmos este famoso porto de montaña e 
gozarmos das marabillosas panorámicas, descenderemos para deternos 
no noso camiño e visitar a cooperativa local de mulleres que traballan 

artesanalmente os froitos do argán constituíndo un importante soporte 
da economía deste val de Tamaguert. Deixamos atrás o Atlas para 

achegármonos ao noso destino final. Tarde libre en Marrakech para 
perderse no zoco e facer as últimas compras, para visitar algún museo 
ou para relaxarse tomando un té ou gozando dalgún dos múltiples 

hamman da cidade.  
 

Día 8: Marrakech - España.  

Tempo libre en Marrakech 
Traslado ao aeroporto e fin da viaxe  



 

DATAS: do 18 de setembro ao 25 de setembro 

 

PREZO POR PERSOA………….. 779 € + avión, en habitación dobre* 

* Prezo para grupo de 8 A 12 viaxeiros. Os cuartos dobres só estarán dispoñibles nos 

riads de Marrakech e Ait Ben Hadou. Nas casas rurais os cuartos serán de 3 ou 4 

camas. Noites no deserto en jaimas compartidas por varias persoas.  

 

O prezo inclúe:  

Aloxamentos (3 noites en riad, 2 en casa rural, 2 en jaima) 

Pensión completa 7 días 

Excursión en dromedario en Erg Chebbi para pernoctar no deserto 

Visita ao xacemento arqueolóxico de Taouz 

Visita guiada a Marrakech 

2 coordinadores culturais da SAGA acompañantes en toda a viaxe  

Condutores locais de fala española e bérber  

Viaxe en vehículos 4x4 perfectamente equipados 

Seguro de viaxe 

 

O prezo non inclúe: 

Billetes de avión (podes contratalos directamente con Viajes Circe S.L) 

Propinas 

Entradas a museos e monumentos 

Guías locais 

 
Prezos válidos para a data de saída indicada. 
 
ALOXAMENTOS 

Día 1: Marrakech. Riad l'heure D'été (http://www.lheure-dete.com/) 
Día 2:  Zaouiat Ahnsal. Casa rural de familia bérber  Gite Farid 
(http://www.maroc-randonnees.com)    
Día 3:  Imilchil. Casa rural de familia bérber Gite chez Zaid Ouchaoua 

Día 4: Tissserdmine-Merzouga. Aloxamento en jaimas de familia bérber 

Día 5: Erg Chebbi. Campamento de jaimas de familia nómade   
Día 6: Ait Ben Hadou: Maison d´hôte Hajja Ait Ben Haddou 

(http://hajja-aitbenhaddou.com/) 

Día 7: Marrakech. Riad l'heure D'été (http://www.lheure-dete.com/) 
 

Por imprevistos de última hora, algún destes aloxamentos pode ser cambiado por 

outro de igual categoría. 

CONTRATACIÓN: 

Viajes Circe S.L. 

R/Rosalía de Castro, nº8 baixo  

36001 Pontevedra  

Teléfono: 986 852 606  Fax: 986 852 758 

Email:conchi@viajescirce.com 

http://www.lheure-dete.com/
http://hajja-aitbenhaddou.com/
http://www.lheure-dete.com/


 

CONSELLOS DE VIAXE 

Roupa e accesorios 

Debido ao tipo de ruta do noso programa, onde se combinan natureza, 

visitas arqueolóxicas e sendeirismo, recoméndase levar calzado de 

montaña ou similar, roupa cómoda para camiñar, sombreiro, gafas de 

sol e protector solar. Nas zonas desérticas e cálidas, para protexerse da 

radiacción solar, é preferible levar roupa folgada, de manga longa e de 

tecidos naturais.  Recoméndase levar un forro polar ou similar para as 

noites na montaña e no deserto. Tamén é aconsellable levar toalla e 

bañador por se hai oportunidade de darse un baño. Debido a que 

pasaremos algún día en lugares onde non hai electricidade, é 

aconsellable levar cargador portátil ou baterías para os aparellos 

electrónicos que queiramos utilizar (cámara de fotos ou video, etc).   

 

Hixiene e saúde 

En Marocos, agás nos establecementos turísticos, non é habitual que 

haxa papel hixiénico nos baños, xa que é costume empregar auga para 

limparse. Para quen non estea acostumado, pode ser práctico que leve 

consigo toalliñas hixiénicas ou un rolo de papel. É recomendable levar 

consigo un botiquín básico para solucionar pequenas continxencias 

sanitarias que se poidan producir na viaxe. Consulte o seu médico para 

que lle recomende que levar. O cambio de dieta pode ocasionar nalgún 

viaxeiro diarreas puntuais, aconséllese co seu médico sobre a 

conveniencia de levar algún tipo de antidiarreico. Pense que non sempre 

haberá farmacias no noso percorrido, se toma algún medicamento de 

xeito regular leve consigo as medicinas que poida precisar.    

 

Conduta e respecto cultural 

Calquera viaxeiro que se prece de selo trata de achegarse e integrase  

coa poboación local, iso requiere un compromiso de respecto cara ás 

diferentes culturas e cara aos costumes locais. Viaxamos para aprender 

e coñécer, non para impor a nosa forma de ver o mundo. Por iso 

debemos ser estremadamente respectuosos co país e coas xentes que 

nos acollen, respectar os seus costumes, as súas leis, a súa cultura, as 

súas tradicións ou a súa relixión e non adoptar comportamentos ou 

vestimentas ofensivas para cos costumes locais. Aconséllase pedir 

permiso antes de fotografar a unha persoa, nunca perder o sentido do 

humor no regateo e negociar as compras dende un sentido da equidade. 

Facer hostentación da riqueza, malgastar ou derrochar recursos 

escasos ou tratar á xente local como se fosemos superiores non só pode 

resultar humillante senón que nos degrada a nós mesmos como 

persoas.  


