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 IMMERSIÓ A LA ROSA DAMASCENA 
Un viatge taller per sentir en la pell l'essència de la rosa 

Del 7 al 15 de maig 
Localització: El Kelaa M'Gouna (Marroc) 
Preu: 750 € (taller + transport + allotjament + menjars)  
No inclou el preu del vol ni els àpats a la ciutat de Marrakech  
Inscripcions: info@carmebosch.cat 

                               T. 666727404 / 972461334 

Inscripcions: info@carmebosch.cat 
T. 666727404/972461334 

Del 28 de Abril al 6 de Mayo 

Localización: El Kelaa M’gouna (Marruecos) 
 

Precio: 650 (taller+ transporte + alojamiento + comidas .  
    No incluye el precio del vuelo aprox =130 €) 
 

Inscripciones: info@carmebosch.cat   
T. 666727404 / 972461334 

Diumenge  7 de maig 
 
Sortida de l'Aeroport de Barcelona a les 7:50 
 
Arribada a Marràqueix  a les 9:15  
 
Un mini-bus ens recull a l'aeroport 

 
 
Si tot vabé a les 17 h. (17 h. Espanya) estarema 
l’hotel. 
Les dues fotografies de dalt, fetes de nit, son 
d’algunes de les sevesestances.El riadescomun 
oasis de paudins la caòtica medina de 
Marrakech. 

  
Sortim de Marràqueix direcció El Kelaa M'Gouna 
travessant el Gran Atles. 
Parem per visitar una cooperativa d'oli d'argan i la 
kasbah de Telouet. 
Arribem al vespre i ens acomodem a la Kasbah Itran                           
www.kasbahitran.com. 

 
 
 

 
 Dilluns  8 de maig 

Al matí recollim roses i preparem diferents garlandes 
i altres objectes decoratius. 
A la tarda, desfullem les roses per preparar els pètals 
que ens serviran per fer el massatge de roses. 
Acabem  la tarda rebent i fent  un massatge de roses  
a tot el cos. 



 

 

 

 

 

 

Dijous  11 i divendres 12 de maig  
A través de la Vall del Dades , arribem al desert. 
Viatgem durant 2 hores en camell, a la posta de sol  
arribem a la haima. Sopem escoltant els cants 
sahrauís al voltant del foc. 
A la matinada tornem amb els camells per agafar 
l’autocar i anar  al Ksar El Khorbat  a on passem la nit  
www.elkhorbat.com 

Dissabte   13, diumenge  14 i dilluns  16  de maig 
A primera hora del matí del dia 14 agafem el mini-
bus i anem a Marrakesh per visitar la ciutat el 
diumenge i el dilluns . 
 El dilluns  agafem l'avió de tornada . 

Dimecres	  10	  de	  maig	  
Visitem  la casa dels propietaris de la kasba Itran. 
Les   dones de la família ens ensenyen  a preparar el 
pa tradicional, el tajin, el cuscús, el te i més secrets 
de la cuina àrab. A més si volem ens tatuen amb 
henna. Tornem caminant fins la Kasbah Itran . 

	  
	  
	  
Nos	  enseñan	  a	  preparar	  su	  pan	  tradicional,	  el	  tajin,	  los	  
dibujos	  con	  	  henna.,	  las	  diferentes	  mezclas	  de	  ......	  
	  

Dimarts  9 de maig  
Al matí visitem diferents destil·leries de roses i el 
poble del Kelaa M'gounaa . 
A la tarda fem diferents preparats medicinals i 
culinaris amb roses. 
Després de sopar gaudim d'un concert berber. 

 
MA 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

T.  972461334 / 666 727 404 
e-mail: info@carmebosch.cat 

www.carmebosch.cat 
www.facebook.com/florscarmebosch 

 

 


