
2020PASSAGEM DE ANO



MARROCOS | MONTANHA, DESERTO E MAR

Neste país de contrastes, descobrimos uma 
diversidade de paisagens com uma beleza natu-
ral quase intocada, desde as praias da costa 

atlântica, ao extenso deserto do Saara, dos rios 

cristalinos até às montanhas do Atlas, da místi-
ca das cidades imperiais às povoações ber-

beres.

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 10 dias / 9 noites. E porque este é um 
Especial Passagem de Ano, iremos celebrar a 
chegada de 2020 em Merzouga sob o céu estre-
lado do deserto do Saara, mas quanto a isso 
deixaremos a experiência falar por si. Vamos?

PORQUE QUERES VIAJAR COMIGO?

Na programação de uma viagem, a nossa 
motivação são as pessoas, os nossos 
viajantes.
Queremos que o grupo conheça os desti-
nos, o melhor possível, mas também em 
condições únicas. Queremos transmitir 
felicidade, bem-estar e uma sensação de 
que algo mudou nas pessoas que somos. 
Para tal acontecer será necessário esta-
belecer uma grande ligação com os locais, 
através da entrega à cultura do destino que 
visitamos, da proximidade que estabelece-
mos 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 espíri-
to que (des)programamos as viagens!

A vivência em grupo será também um 
desafio e todas as decisões do líder de 
viagem são tomadas a pensar no bem-es-
tar e na melhor experiência para todos. 
Como habitualmente, neste espírito vamos 
promover a partilha de experiências, e de 
outra forma também não nos divertiríamos 
tanto. Preparados para embarcar rumo à 
aventura? 

Então vamos viajar!

Queres Viajar Comigo, Unip, Lda 
Agência viagens e operador turístico 
Vilamoura | RNAVT6158

#somos uma tribo
(+351) 964 998 811 | info@queresviajarcomigo.com

Deserto do Saara



PROGRAMA MARROCOS | MONTANHA, DESERTO E MAR
ESPECIAL FIM DE ANO

Montanha, Deserto e Mar | 10 dias / 9 noites

26/12 Chegada a Marrakech

Marrakech – Essaouira

Essaouira - Taroudant

Taroudant – Erg Chigaga

Erg Chigaga - Zagora / M’hamid Partida de Marrakech

Zagora / M’hamid - Merzouga (passagem de ano)

Merzouga - Garganta de Todra

Garganta de Todra - Aït-Ben-Haddou

Aït-Ben-Haddou - Marrakech

27/12

28/12

29/12

30/12 04/01

31/12

01/01

02/01

03/01

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?

- A companhia permanente do nosso líder de viagem, com 
a garantia de experiências inesquecíveis!

- Transferes entre o Hotel e o aeroporto;

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

- 7 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.

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.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?

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

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO?

- Voos Internacionais (valor desde 250€, para ida e volta 
Lisboa - Marraqueche, sujeito a confirmação à data de 
emissão dos bilhetes);

- Entradas em monumentos ou outros locais;

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

- Gratificações.

Queres Viajar Comigo, Unip, Lda 
Agência viagens e operador turístico 
Vilamoura | RNAVT6158

#somos uma tribo
(+351) 964 998 811 | info@queresviajarcomigo.com

+ INFO PVP: 850€


