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TOUBKAL 4.167m
Programa per l'ascensió al Toubkal de 4167m, el punt més
alt de la serralada de l'Atlas en esquís de muntanya.

Ascens al cim més alt del Marroc de 4167m en esquís de muntanya.
Deixa't dur per l'exotisme d'aquesta regió, deixa't dur per professionals en aquest cim de
4.167 metres. Viu el exotisme del "zoco" de Marrakech, dels encantadors de serps i com
no, gaudeix d'una ascensió excepcional a poques hores d'avió de Barcelona, Madrid o
Girona!
A més del Toubkal podrem fer altres ascensions dels cims que envolten aquest massís,
com són el Ras n'Ouanoukrim de 4015m o l'Imeghras de 3900m.
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Itinerari
Dia 1:
Vol des de Barcelona o Madrid fins a Marrakech. Recollida del grup a l'aeroport i viatge fins al petit
poblet d'Imlil a 1740m amb transport privat, al peu de la serralada de l'Atlas.
Hotel (S)
Dia 2:
Després d'esmorzar, tindrem contacte amb els muleros. Ells ens carregaran tot l'equipatge fins al
refugi. Depenent de la quantitat de neu arribaran en mules o a peu.
Començarem la pujada per la vall d'Assif n'Isougouane, per arribar a Sidi Chamaharouch a 2350m,
on farem una petita parada. D'aquí seguirem el camí fins al refugi del Toubkal a 3207m. 3-4
hores. 1450m.
Refugi (E, D, S)
Dia 3:
Cim d'aclimatació a la zona. Depenent de les condicions del grup i la neu, decidirem l'ascensió a
realitzar, el Ras n'Ouanoukrim de 4015m o l'Imeghras de 3900m, o bé ja atacarem el cim del
Toubkal depenent del temps previst pel dia 4.
Refugi (E, D, S)
Dia 4:
Ascensió al cim del Toubkal i descens fins el refugi altre cop, a on reposarem les forces amb una
"tagine" de pollastre!
Sortirem d'hora per disposar de les hores necessàries de seguretat i gaudir de bona neu.
4-5 hores. 1025m.
Refugi (E, D, S)
Dia 5:
Descens fins el poble d'Imlil. Depenent de la neu, encara podrem fer un llarg descens de la vall
amb esquís. 2-3 hores.
Tornada en transport privat cap a Marrakesh. Un dia de muntanya amb un final exòtic!
Hotel (E, S)
Dia 6:
Sortida de l'hotel i trasllat a l'aeroport. Vol cap a Barcelona o Madrid.
(E)
Llegenda: E: esmorzar; D: dinar; S: sopar.
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