
Viatge 

sociocultural 

 

   

Del 4 al 10 de Juliol    
És un viatge per aquells que vulguin gaudir dels secrets meravellosos del 
Marroc i vulguin aprendre més sobre aquesta cultura. També és una 
oportunitat per conèixer i compartir el viatge amb gent desconeguda, cosa 
que fa aquest viatge encara més especial. Serem un grup de màxim 14 
persones. Així que no triguis i apunta't-hi!!! Les places son limitades. 

7-Dies (Trobades, viatges, visites, excursions, activitats, intercanvi cultural, historia comuna, molta 
alegria, gastronomia, turisme , interacció, sensibilització,..) 

 

 

 

 

    YASSER: 657317340               KARIM: 684102792 

Preu: 290€ (vol no inclòs) 

 

Inscripcions:  
- Contactar amb els coordinadors per veure la disponibilitat 
- Reservar el bitllet d’avió per confirmar la participació  
- El pagament solidari es farà des de la data de confirmació fins al 4 de juliol. 

 

tel:657317340


 

El Programa. 

 

Sortida:              04/Juliol 19:45h amb Ryanair 🛫 (Bcn- Fez) 
Tornada:       10 Juliol 12:05h amb Airarabia 🛫 (Tanger-Bcn) 

 
4-Julio( Dimarts): Fes la ciutat imperial, un viatge en la historia.  
Volem cap a Fes: recollida del aeroport amb mini-bus, cap al hotel de la Medina de Fes, Sopem al restaurant típic de Fes amb als 
amfitrions amics professors de Fes participants del programa.  
 
5-Juliol (Dimecres): De la Medina de Fes a la ciutats Blava. 
Visita sociocultural a la medina  de Fes con el guia professional Younes, professor filologia hispànica, passejarem per els carrerons 
de la medina mes gran del Marroc entre onades d’artesania i Gastronomia local, .. 
Dinem de camí capa Xauen 
Tarda: Xauen, arribada al Hotel Darzeman, famós per la seva qualitat. Xauen es la ciutat blava del Marroc, Farem Visita cultural a 
la medina ,Passejada a les cascades Rasaima, barri Rif Al Andaluz, barri Sebanin, plaça Wetahaamam. 
-Sopar a la medina  al Restaurant BabSour(* Millor restaurant de la medina ..menjar típic de la zona.) 
 
6-Juliol (Dijous): Visites al Rif Rural i pobles moriscos. 
Ens desplacem a BabTaza (Xauen rural), visitarem l'ajuntament i farem té per la benvinguda del grup amb l’alcalde de BabTaza. 
Tornem a Xauen i de camí visitarem alguns pobles moriscos expulsats d'Espanya entre el 1610 i 1492 com khayruna/ Germouna/ 
Teruel... i ens sorprendran les grans  plantacions  del cultiu del Cànnabis per la zona. 
 
Dinar a casa de la una família del poble morisc Emmigri d'Origen de Castellón, tota una experiència d’immersió social...sense 
deixar de gaudir de l'ambient familiar Rural de Rif. 
Tarda lliure:( per gaudir de la ciutat blava, comprar, regatejar, i com no, perdre'ns en els seus carrerons blaus de la ciutat 
Sopar al andaluza,  birres i de tapes.(no inclòs) 
 
 
-7 Juliol (Divendres): Gastronomia morisca i festa. 
Matí lliure, pels que volen: (Matí lliure per Xauen, per passejar, és imprescindible fer-se un tatuatge de henna o gaudir d’un 
Hamam (bany típic), entre els cants de la oració del divendres ... ) 
Dinar al-CusCus, plat típic important de la gastronomia marroquina amb la acollidora família xauení a casa d'en Yasser i festa de 
disfresses i paparazzis 🛫 amb la roba i vestimenta morisca : la Jelaba🛫🛫 i el Kaftan. Fer un Mannequin Challenge morisc. 
-Tarda lliure 
 
-Sopar: 1er Taller participatiu de  Gastronomia Marroqui al local de la ONG Femenina de Xauen:`` Elaboració  tagin de Pollastre." 
I tagine de Verdures pels vegetarians. Festa  amb música i trobada amistosa amb la gent local. 
 
8-Juliol(Dissabte): cascades, platja i mariscada. 
Sortida matinal a Akchur: Ens banyarem al riu i cascades de les muntanyes de Xauen. 
Dinar mariscada a peu de platja, al poble pescador mes ben conservat de la costa del mediterrani del nord del Marroc,  el poble 
d’AMSA . 
Tarda i Sopar lliure. 
 
9-Juliol (Diumenge): dia per gaudir de la ciutat. 
Dia lliure. Dia de shooping  
Sopar per acomiadar-nos de Xauen, i festa de comiat. I avaluació de la experiència cultural i turística.  
 
10 de juliol: Tanger i tornada a la realitat.  
Sortim cap a Tànger Fen Visita panoràmica de la ciutat, visita a la Gruta de Hèrcules, Cap Spartel. 
Anem al aeroport Fi del Programa Cultural 
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