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Alberg a Marrakech

Equity Point t'ofereix un alberg a Marrakech,

L

'

Equity Point Marrakech hostel es el nostre primer
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Equity Point Marrakech és el més nou dels nostres albergs i està idealment situat al cor de la
Medina de Marrakech
; a prop dels mercats i de la Place Jamae el Fenae.

Situat als peus de l’Atlas, la ciutat imperial de Marrakech és gran, sorollosa, contaminada i
plena d’olors. Però
Marrakech també
és fascinant, plè d’història, el centre cultural de
Marroc
i preciós. Si gaudeixes d’un assalt diari als 5 sentits, t’ho passaràs molt bé. Quan els punts de
més interès turístic inclouen numeroses referències a “tranquilitat” i “pau” com els jardins
Majorelle o els jardins al voltant de les tombes Saadian, saps que tindràs una experiència
interessant. Si ho trobes una mica aclaparador, pots agafar un guia oficial perquè et porti per
Marrakech
.
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Hi ha tantes coses per veure que hauries de passar un mínim de 3 dies a Marrakech. Si t’ho
pots permetre, i amb
Equity Point
ho tens molt fàcil, reserva el teu allotjament a una
Riad
, així quan tornis d’una jornada agitada entre venedors de catifes, faquirs que treuen foc per la
boca i mercats sorollosos, podràs relaxar-te i prendre un tè amb menta en un pati tranquil i
deliciós.
Aquesta guia de Marrakech t’ajudarà a fer-te una idea de la millor època per a visitar la ciutat i
dels punts turístics més interessants.

Quan anar a Marrakech
És millor mirar d’evitar la calor de l’estiu i visitar Marrakech els mesos més frescos, entre
setembre i maig. Però alguns events anuals tenen lloc a l’estiu i pot ser que no te’ls vulguis
perdre:
- Festival d’Art Popular de Marrakech (juliol). Aquest festival anual atrau cantants de folk,
ballarins, endevins, companyies de teatre, encantadors de serps, faquirs i més de tot arreu de
Marroc. Des del 2000 el festival ha atret molts artistes d’Europa i Àsia. Els events principals es
duen a terme a les ruïnes del segle XVI, el Badi Palace i a Djemma el Fna (la principal plaça de
la ciutat – veure més avall).
- Fantasia és un espectacle de caballs que inclou centenars de genets (homes i dones)
vestint amb roba tradicional. És part del Festival Popular d’Art i per tant, també té lloc al juliol.
Pots veure el Fantasia els vespres fora de les muralles aprop del Bab Jdid. Si no
aconsegueixes veure’l el juliol, hi ha un restaurant que ofereix Fantasia com a entreteniment
mentre menges, el Chez Ali. És car i molt turístic, però segur que no voldràs perdre’t
l’experiència en cas de pressa.
- El Festival del casament d’Imilchil és un festival Berber on més de quaranta parelles es
casen. Té lloc a Imilchil a mitja altura dels Atlas a Marrakech. El festival és una gran
experiència per endinsar-se en la cultura Berber, incloent música i dansa. L’event té lloc
anualment després de la collita pel que les dates varien, però solen estar cap a l’agost.

L'hivern a Marrakech
Desde mig gener fins a mig febrer hi ha suficient neu a l’Atlas per allotjar esquiadors. El resort
d’esquí Oukaimden està a menys de 50 milles de Marrakech. Hi ha diversos telecadires i si no
funcionen sempre pots pujar a lloms d’un ase fins els cim. Si no hi ha prou neu, les vistes
sempre són espectaculars i continua valent la pena el viatge.
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Què veure a Marrakech

Djemma el Fna
La plaça Djemma el Fna és realment el cor de Marrakech. És una plaça gran i central a la ciutat
vella (la Medina) i durant el dia és perfecte per prendre un suc de taronja acabat d’exprémer i
un grapat de dàtils. Cap el vespre el Djemma el Fna es transforma en un paradís artístic – si
t’agraden els encantadors de serps, els faquirs, la música i aquest tipus de coses. Les
paradetes de Snacks queden substituïts per paradetes que ofereixen àpats amb més
substància i la plaça prèn vida amb els artistes i farndulers que no han canviat gaire des dels
temps medievals.
El Djemma el Fna està voltat de cafès amb vistes a la plaça on pots seure i relaxar-te veient
passar el temps si estàs cansat de les empentes amb la multitut de fora. Estigues preparat
perquè et demanin diners quan estàs fent fotos als artistes i quan pares per mirar un
espectacle.
Els mercats
Els mercats són bàsicament sota cobert i venen de tot, des de pollastres a artesania d’alta
qualitat. Els mercats de Marrakech són considerats dels millors de Marroc, per tant si t’agrada
anar de compres i regatejar t’ho passaràs fantàsticament bé. Fins i tot encara que no t’agradi
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anar de compres, els mercats són una experiència cultural que no t’hauries de deixar perdre.
Els mercats estan dividits en petites àrees que s’especialitzen en un producte o en un ofici.
Tots els ferrers tenen les seves botiguetes juntes, igual que els teixidors, carnicers, joiers,
tintorers de llana, mercaders d’espècies, venedors de catifes i demés oficis.
Els mercats estan situats al nord de Djemma el Fna i trobar el camí entre els carrerons estrets
pot ser complicat. Hi ha molts guies a Marrakech i sempre pots fer ús d’aquest servei. Malgrat
tot, perdre’s en el caos és part de la gràcia. Sovint és més interessant donar un cop d’ull als
mercats on els productes són locals, que ser portat a una altra botiga de catifes pel teu guia. Si
et perds, senzillament demana que t’indiquin com tornar a la plaça Djemma el Fna.
Els jardins Majorelle i el Musuem de l’Art Islamic
Els anys '20, els artistes francesos Jacques i Louis Majorelle van crear un fabulós jardí al mig
de la nova ciutat de Marrakech. Els jardins de Majorelle estan plens de colors, plantes de tots
tipus i formes, flors, estancs amb peixos i potser l’aspecte més plaent, tranquil·litat. El
dissenyador Yves Saint Laurent és el propietari actual dels jardins i ha construït una casa dins
de la propietat. L’edifici que crida més l’atenció, de totes maneres, és el de color blau brillant i
groc que els Marjorelles feien servir com a estudi i que ara alberga el Museum d’Art Islamic.
Aquest petit museu inclou alguns bons exemples d’art tribal Marroquí, catifes, joieria i ceràmica.
Els jardins i el museu estan oberts cada dia, amb 2 hores de parada al migdia de 12 a 2pm.

Les Tombes Saadian
La dinastia dels Saadian van governar la major part del sud de Marroc durant els s. XVI i XVII.
El sultan Ahmed al-Mansour va crear aquestes tombes per a ell i la seva família a finals del s.
XVI. Un total de 66 Saadian estan enterrats aquí. Les tombes van ser sellades, més que
destruïdes, en el s. XVII i no van ser redescobertes fins el 1917. Com a conseqüència, estan
perfectament preservades i el mosaic és fenomenal. Tot i estar situades en el cor de l’agitada
ciutat antiga (la medina) les tombes estan voltades d’un tranquil·líssim jardí.
Les tombes obren cada dia excepte els dimarts. És aconsellable arribar-hi d’hora per evitar els
tours de grups.
Els Ramparts de Marrakech
Les muralles de la medina estan en peu des del s. XIII i semblen fetes per a fer-hi passejades
els matins. Cada porta és una obra d’art per ella sola i la muralla té una llargada de dotze
milles. La porta de Bab ed-Debbagh és el punt d’entrada pels tenyidors i ofereix una excel·lent
oportunitat per a fer una foto plena de colors vius dels tints usats. Cal tenir en compte que la
olor és forta.
Palais Dar Si Said (Museum d'Art Marroquí)
Un palau i un museu en un mateix edifici que bé val una visita. El palau és opolent i preciós per
ell mateix amb un pati encantador on et pots relaxar i fer algunes fotos. Les obres que presenta
el museu estan ben disposades i inclouen joieria, vestits, ceràmica, dagues i altres artefactes.
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El museu està obert a diari quedant tancat un parell d’hores al migdia pel dinar.
Ali ben Youssef Medersa i Mosque
La Medersa va ser construïda el s. XVI pels Saadians i podia allotjar fins a 900 estudiants
religiosos. L’arquitectura és preciosa i ben conservada i es poden visitar les estretíssimes
habitacions on vivien els estudiants. La mosque és adjacent a la Medersa.
El Palau Bahia
Aquest palau és un fantàstic example de la millor arquitectura Marroquí. Hi ha molts detalls,
arcs, llum, gravats i va ser construït com una residència d’harem, el que el fa fins i tot més
interessant. El palau obre cada dia amb un tall per a dinar, encara que resta tancat durant les
visites de la família reial.

També tenim albergs a Barcelona, Girona, Madrid i Londres:

Albergs a Barcelona

Alberg a Girona

Alberg a Madrid

Alberg a Londres

Alberg a Lisboa
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