
MARROCOS



Neste país de contrastes, descobrimos uma diversidade 

Na programação de uma viagem, a nossa motivação são as pessoas, os 
nossos viajantes. Queremos que o grupo conheça os destinos o melhor 
possível, mas em condições únicas. Queremos transmitir felicidade, 
bem-estar e uma sensação de que algo mudou nas pessoas que somos. 
Para tal acontecer será necessário estabelecer uma grande ligação com 
os locais, através da entrega à cultura do destino que visitamos, da 
proximidade que estabelecemos com as suas gentes, da partilha dos 
seus costumes e do respeito pelas suas crenças e ideais. 

Esta será a forma mais simples e genuína de viajar e é neste espírito que 
(des)programamos as viagens! Após esta experiência talvez pouco 
importe se dormimos numa esteira ou numa cama king size, se o que 
encontrámos na viagem e transportámos para casa foi felicidade! 

de paisagens com uma beleza natural quase intocada, 
desde as praias da costa atlântica, ao extenso deserto do 
Sahara, dos rios cristalinos até às montanhas do Atlas, da 
mística das cidades imperiais às povoações berberes.

Nesta viagem vamos despertar o espírito nómada dentro 
de nós, conhecer o lado genuíno da cultura marroquina, 
absorver as magníficas cores que o percurso nos oferece, 
o calor da terra, os sabores intensos das especiarias… 
Inspirar a tranquilidade, sentir a paz…

Embarquem, relaxem, convivam e deixem-se levar no 
espírito mágico e sensorial desta região. 
O tour em Marrocos (programa na próxima pag.) será 
sempre acompanhado pelos nossos tour líderes, 
verdadeiros companheiros de viagem e grandes 
conhecedores do terreno. Eles são a garantia de que esta 
vai ser uma viagem no mínimo diferente.

A fórmula está encontrada para uma expedição de sonho 
por uma das rotas das mil e uma noites! :)

A cidade de Marrakech será o nosso ponto de partida em 
Marrocos, onde terá início o nosso tour de 8 dias/7noites.

Porque Queres Viajar Comigo?

Preparados para partir?
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Atlas

8 dias
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+INFO
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Agência viagens e operador turístico 
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Dia 1     Chegada a Marrakech

Dia 2     Marrakech – Agdez

Dia 3     Agdez - Zagora - M'hamid

Dia 4     M’hamid – Duna de Chegaga

Dia 5     Duna de Chegaga - Foum Zguid   
    Taznakht - Taroundant

Dia 6     Taroundant - Agadir - Essaouira 

Dia 7     Essaouira – Marrakech 

Dia 8     Marrakech – Aeroporto - Regresso

O que está incluído?
- A companhia permanente do nosso líder de viagem;

- Transferes entre o Hotel e o aeroporto;

- 8 dias em jipe 4x4, equipado com ar condicionado, com condutor e combustível;

- 5 noites em Hotel, ou Riad, com pequeno almoço e jantar incluídos (excepto uma noite em Marrakech, em que o jantar será livre);

- 2 noites em acampamento berber, com pequeno almoço e jantar incluídos;

- 1 passeio de camelo;

- Seguro de Viagem

 O que não está incluído?

es);

- Despesas de carácter pessoal, refeições, serviços, actividades ou suplementos acima não mencionados como incluídos;

- Entradas em monumentos ou outros locais;

 

Documentação Necessária

Passaporte com validade mínima de seis meses. Não é necessário visto.

 

 
Nota: O programa pode ser sujeito a alterações por motivos alheios à organização (condições climatéricas, das estradas, alteração de voos ou outros 
eventos imprevistos), no entanto, serão sempre salvaguardados os interesses dos nossos viajantes.   

 

PVP: 650 €
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