
 MARROCOS 4X4 EXPERIENCE  
8 Dias/7 Noites 

 

Tlm.: +351 966 052 887 |  Tel: +351 229 370 506 |  Expedições tiago@striketours.pt 

 
Início / Fim: Marraquexe 
Recomendado: durante todo o ano 
Duração: 8 dias e 7 noites 
 
 

Descubra um país maravilhoso, cheio de aventura e misticismo! 

Para quem procura uma verdadeira aventura, uma viagem em 4x4 por Marrocos é a escolha certa. Fique a conhecer os 

diferentes contrastes do país. No mesmo dia é possível ter contrastes tão grandes, como cidade, montanha ou deserto. 

Os percursos, trilhos, pistas e estradas que compõem a nossa expedição aliam as fascinantes paisagens de Marrocos a 

uma apaixonante condução que inclui pistas que foram etapas do Dakar. 

Nós organizamos e acompanhamos a expedição a Marrocos repleta de aventura e contacto com a cultura local. Para 

quem quer viver uma experiência única de condução, existe a possibilidade de levar viatura própria ou então conduzir 

um dos nossos jipes. 

Teremos sempre um carro guia para fazer o acompanhamento e transporte de material durante a viagem. 
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ITINERÁRIO 

 
DIA 1: CHEGADA A MARRAQUEXE 
Transfer privado do aeroporto de Menara para o hotel. 
Check-in no hotel. Alojamento no hotel 4* Printemps Blue Sea em Marraquexe.  
 

 
 

DIA 2: MARRAQUEXE PARA FOUM ZGUID VIA TADDERT COM PASSAGEM PELO CUME TIZL TICHKA 

• Marraquexe – Foum Zguid (314km); 

• Paragem para almoço: 1h30 a 2h00; 

• Percorrer as estradas de Marrocos é por si só uma experiência única, nomeadamente a N9 que sai de 

Marraquexe em direção a Ouzarzate, passando pelo baixo Atlas. As paisagens, onde a montanha e os oásis são 

uma constante, são brutais! 

• Estadia com jantar incluído no Auberge Oasis em Foum Zguid. 
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DIA 3: FOUM ZGUID – TAFRAOUTE SIDI ALI VIA MAHMID 

• Foum Zguide – Mahmid (200km). 

• Parque nacional do Lago Iriki é um local de uma beleza inesquecível. Já foi local onde as gazelas do sul 

passeavam e utilizavam para matar a sede, hoje o Lago Iriki encontra-se seco e será o início da nossa aventura 

fora de estrada. Serão 200km numa das etapas lendárias do Paris – Dakar. 

• Passagem pela lendária pista Foum Zguid Mahmid via lago Iriki, Oásis Sagrado deserto Chegaga. 

• Almoço em Mahmid (1h00) 

• Estadia com jantar incluído no Kashba Maraboute em Tafraoute Sidi Ali. 
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DIA 4: TAFRAOUTE SIDI ALI – MERZOUGA VIA PISTA OFFROAD 
 

• Continuação da pista de Foum Zguide a Merzouga em direção ao kasbah de Tafraoute que fica entre dunas sem 

fim; 

• Tarde livre para uma incursão pela imensidão das dunas do Erg Chebbi, passeio em Moto 4 e / ou passeio de 

camelo. Uma experiência sem igual; 

• Rumaremos a um acampamento Berbére para uma experiência de dormida no deserto com jantar e animação. 
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DIA 5: MERZOUGA – BOULENAME DO DADDES VIA TINEGHIR 
 

• Rio Todra e as suas gargantas são outro dos locais incontornáveis de Marrocos. Local de uma beleza rara e 

avassaladora, um espetáculo natural que é obrigatório a quem visita o maciço do baixo Atlas; 

• Visita às gargantas do Todra; 

• Paragem para almoço; 

• Seguindo o rio Dades com as suas gargantas e com os seus Oasis, proporciona um dia em grande onde 

encontramos paisagens diferentes dos dias anteriores e que fazem as delícias de todos; 

• Gargantas do Daddes; 

• Estadia com jantar incluído no Auberge Chez Pierre. 
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DIA 6: BOULEMANE – MARRAKECH VIA AIT BENHADDOU 
 

• Durante este dia paragem obrigatória é Aït-Ben-Haddou, Ksar (kasbah fortificado) muito bem conservado e local 

onde várias dezenas de filmes, entre os quais “A Múmia” e “Gladiador” foram filmados; 

• As margens do Drá são excelentes para repousar e tirar umas ” selfies”; 

• Continuação para o kashba Telouat com paragem para almoço; 

• Estadia em hotel 4* Printemps Blue Sea (mesmo hotel que a primeira noite). 
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DIA 7: VISITA GUIADA A MARRAQUEXE EM MINI BUS COM GUIA PORTUGUÊS / ESPANHOL E ENTRADA NOS 
MONUMENTOS 
 

• Muito se pode dizer sobre Marrakech, para nós trata-se de um experiência única e pessoal, as cores, os cheiros, 

as pessoas…um êxtase próprio que só depois de experienciado se pode compreender; 

• Visita aos Souks tradicionais, os maiores mercados berberes de Marrocos. Aí podemos conhecer o artesanato 

local. Para aqueles que gostam de compras (e regateios), é um excelente local para comprar pratas, couros e 

outras peças de artesanato bom como os souvenirs tradicionais!  

• Saadian tombs; 

• Koutoubia; 

• Palácio Bahia e os Jardins Menara; 

• Praça Jemaa El Fna; 

• Estadia em hotel 4* Printemps Blue Sea (mesmo hotel que a primeira noite). 

*Opcional jantar Fantasia no famoso Chez Ali 

O espetáculo Chez Ali Marrakech é um regresso ao passado, à época de cavaleiros e magos. E é essa viagem que é 

recuperada e revivida com o espectáculo com dançarinos, bailarinas, músicos, acrobatas e mágicos. O programa do 

espectáculo Fantasia inclui jantar e tem vários menus à escolha. O jantar é servido numa tenda berbere com uma 

atmosfera cativante e repleta de animação e alegria, que são contagiantes. 
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DIA 8:  TRANSFER DO HOTEL PARA O AEROPORTO MENARA 
 

• Manhã livre para compras. 

• Depois de almoço transfer para o aeroporto Menara, viagem para o Porto. 
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INCLUÍDO 

 

• Acompanhamento de Guia Especializado no terreno; 

• Estadia, visitas e alimentação de acordo com o 

programa; 

• Transporte e transferes dentro da atividade; 

• Alojamento em hotéis e riads (total 7 noites); 

• Alojamentos em Meia Pensão (pequenos almoços e 

jantares); 

• Transporte com Motorista; 

• Actividades várias; 

• Passeio com guia em Marraquexe; 

• Transfer do e para o aeroporto em Marraquexe; 

• Acampamento no deserto em tendas de luxo; 

• Tour de jipe 4X4. 
 

NÃO INCLUÍDO 
 

• Não inclui despesas pessoais nem refeições 

que não estejam descritas no programa; 

• Seguro de viagem; 

• Excursão de camelo em Erg Chebi; 

• Bilhete de avião; 

• Gratificações / gorjetas. 

 

  

  
O QUE É OBRIGATÓRIO 

 

• Ter passaporte com validade para pelo menos 

6 meses; 

• Pelo menos 1000 Dirahms (almoços e 

compras); 

• Cantil e/ou garrafa de água; 

• Óculos de sol, chapéus e protetor solar; 

• Material de higiene pessoal e medicamentos; 

• Seguro de Viagem. Recomendação Strike 

Tours: Seguro de viagem PLUS (ver todos os 

seguros e coberturas); 

• Boa disposição. 

SUGESTÃO DE VOOS 
 

• Marcadas com antecedência é possível reservar 

viagens ida e volta para Marrocos 

por cerca de 125€/pessoa; 

• Poderão viajar desde qualquer grande aeroporto 

da Península Ibérica para as cidades 

de Marraquexe ou Casablanca (capital); 

• Caso viajem para Casablanca terão de contratar 

um shuttle até ao Hotel em Marraquexe; 

• A Ryanair tem voos desde o Porto para Marraquexe 

à 6ª feira e à 2ª feira. 
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