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Oci

       Conèixer el Marroc
En ocasió de la lectura de  Kenitra  de Ma Mercè 
Roca, una història basada en un viatge al Marroc 
ens  hem  proposat  conèixer  més  aquest  país  a 
través d'un viatge per les grans ciutats que  tenen 
una  gran  història  que  tenen un  caràcter  i  una 
cultura  propis  i  diferents.  Aquestes  ciutats  són: 
Rabat, Meknés, Fes i Kenitra. 

Dia 1: Casablanca – Rabat. 
Agafem l'avió fins  a Casablanca.  Fem una visita 
guiada a la mesquita Hassan II. Anem cap a Rabat 
en  tren.  Visitem  ciutat  de  Rabat  i  als  seus 
monuments: Alcassaba dels Oudaias, el Mausoleu de 
Mohammed V i la Torre Hassan. Passem la nit en 
algun hotel o pensió.

 

Dia 2: Rabat - Meknés – Fes.
Agafem el bus de Rabat cap a Meknés. De camí cap 
a Meknés, es voreja el bosc de Mamora. A 27 km de 
Meknés es troben les ruïnes de la ciutat romana de 
Volubilis. Fem una visita guiada a un dels museus 
més famosos del Marroc:  Museu Dar Jamaï. Agafem 
un taxi cap a Fes. 

 

Dia 3: Fes.
Passarem  el  dia  sencer  tractant  de  descobrir 
aquesta  magnífica  ciutat.  Es  poden  visitar 
nombrosos  monuments,  com  per  exemple:  La 
mesquita Al Karaouine, la porta Bab Bou Jeloud, el 
Palau Real de Fes, el Mausoleu de Mulay Idris,  la 
plaça Seffarine.... 

 
Dia 4: Fes – Kenitra.

De Fes agafem un tren cap a Kenitra. Encara que no 
sigui una ciutat molt coneguda pels turistes, és un 
bon  lloc  per  a  desconnectar  i  relaxar-te.  Les 
construccions  no  són  gaire  diferents  a  les  del 
Mediterrani, ja que hi ha un ambient molt similar. 
Podem  visitar  el  Kasbah  de  mehdia,  que  és  un 
castell  típic.  Aquella  nit,  agafem  un  taxi  cap  a 
l'aeroport  de  Rabat,  i  d'allà  agafem l'avió  cap  a 
Barcelona.


