
Travessa en BTT per l'Atlas 
i gorges del Todra



INSCRIPCIONS: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Etapa 1: Transport fins a Marrakech 

Arribada a Marrakech i trobada amb els guies i personal de suport. Trasllat a l'hotel al centre. 

Etapa 2: MARRAKECH – ZAOUIAT AHANSAL 1050m. 

Trasllat de Marrakech a Zaouiat Ahansal, i possible visita a les espectaculars cascades d' Ouzoud o Imi n Ifri. 
Allotjament a casa rural. 

Etapa 3: ZAOUIA AHANSAL 1050m. – IMI N WARG (46km / Aprox 6h) 

Els primers 20 km descendeixen a la vall Assif Melloul, per després continuar per un port de primera, i 
acabar amb un descens a Imi n Warg. Sopar i allotjament a alberg. 

Etapa 4: CATEDRAL 1035m.– ANERGUÍ 1300m. (40km /Aprox. 5h30) 

Aquests quilòmetres ascendeixen a les gorges del Assif Melloul (Río Blanco), molt frondoses en les que es 
poden veure macacos. Ascens continuat amb un petit port al principi, amb alguns trams de trialeres. Sopar i 
allotjament a casa rural al poble d'Anerguí. 

Etapa 5: ANERGUÍ 1300m. – IMILCHIL 2200m. (62km/ Aprox. 6h30) 

Els primers 15 quilòmetres es recorren per pista. Seguidament farem un port de muntanya molt pronunciat, 
amb un desnivell del 10%. Gairebé 30 quilòmetres més de pista, i última distància per superar un port de 
categoria especial asfaltat. Sopar i allotjament a casa rural. 

Regió: Marroc 
Dificultat tècnica: mitjana-alta 
Dificultat física: alta. 
Preu: A partir de 4 persones:625 eur + vol 
Dates: A escollir 
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Etapa 6: IMILCHIL 2200m. – TINERHIR 1430m (110km/ Aprox 6h 30'). 

Combinant asfalt i pistes amples. Els primers 40 quilòmetres en suau però continu ascens per el  riu Assif 
Melloul fins el Tizi n Tiherhouzine (2.700 m). El resta es un continu descens amb diferents desnivells que 
acabant travessant les gorges del Todra, paradís dels escaladors per les seves grans parets de roca. 
Seguirem per un oasis recobert de palmeres, el Palmerar de Tinerhir fins a la ciutat. Allotjament i dormir a 
alberg. 

Etapa 7: TINERHIR – MARRAKECH 

Trasllat en vehicle fins a Marrakech. Resta del dia lliure, allotjament i dormir al hotel al centre de la ciutat. 

Etapa 8: Tornada a Barcelona. 

Final de viatge i tornada a Barcelona. Aeroport de Marrakech-Aeroport de Barcelona.. 

Visita a Marrakech: 
L’interès principal es troba a la medina, envoltada per una gran muralla de més de 10 Km. En l’interior les 
olors i els colors es barregen, donant-li una personalitat singular a la infinitat de carrers i petites botigues que 
formen un laberint d’orientació difícil. A destacar la plaça Jemaa el-Fna (patrimoni de la humanitat) centre 
neuràlgic de la ciutat. Al capvespre, la plaça pren un aire màgic i s’omple de llum i fum provinent d’una infinitat 
de petites tasques. 

Inclou: 

- Pensió completa i allotjament els dies de ruta. 
- Guia de BTT 
- Vehicle d'assistència durant tota la travessa de BTT 
- Assegurances d'accidents i responsabilitat civil. 
- Trasllat d'equipatge 
- Informació d'interès turístic i cultural. 
- Disponibilitat de contacte i assessorament 24 hores amb la organització. 
- Nit a Marrakech a hotel. 

No Inclou: 
- Bitllet d'avió. 
- Àpats a Marrakech. 
- Bicicleta (possibilitat de  llogar o es pot portar la propia) 
-Equip de ciclisme ( casc, guants...) 
- Aigua per les estapes ( fàcil d'aconseguir) 
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Material recomanat: 

-Maleta d'equipatge que es transportarà en la furgoneta. 
-Sabates de btt automàtiques. 
-2 càmares de recanvi 
-Bambes d'esport (opcional per els moments de descans de les botes). 
-Ulleres de sol 
-Protector solar 
-Guants 
-Casc 
-Culot de ciclisme 
-Mallot de ciclisme o samarreta tècnica. 
-Bidons per l'aigua 
-Samarreta de cotó 
-Motxilla camel-back 
-Jaqueta gore-tex o capalina 
-Plumífer o folre polar 
-Frontal 
-Medicines personals 
- Joc de claus allen i manxa infladora. 
-Sac de dormir. (Hi ha mantes). 
-Llibre o algun accesori per les tardes. 

-Passaport 

*Les dones intentar no portar samarretes de tirants o pantalons molt curts. No és imprescindible, només 
recomanable per la cultura del país. 

Recordatori: 

-El canvi de dirhams es pot realitzar a Marrakech, al costat de l'hotel o just a l'aeroport abans de sortir. 
-Revisar el passaport, tenir les dates d'expedició en regla. 
-No és obligatori cap tipus de vacunació. 

Liquidació de l'import: 

Realitzar la liquidació al nº de compte: 
ES93 2100 0377 16 0100153497 Caixa Bank. Indicar Nom i Cognoms al concepte de la transferència 
bancària. 
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