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Início / Fim: Marraquexe / Marraquexe 
Recomendado: durante todo o ano 
Duração: 08 dias e 07 noites 
 

Sul de Marrocos: o encanto dos oásis no deserto 
Embarque numa viagem pelo Norte de África e descubre todos os encantos de Marrocos através do circuito Oásis, 

Dunas e Deserto realizado em veículos todo-o-terreno. 

O itinerário passa pela área montanhosa do Alto Atlas e pelo Vale Dades, pelas paisagens impressionantes das 

Gargantas do Rio Todra, a cidade de Zagora e pelas aldeiras fortificadas, e ainda pelas dunas de Tinfou e pelo oásis do 

vale de Draa. 

Durante a viagem vais ter a oportunidade de entrar em contato com a população local e ficar a conhecer as suas 

tradições e costumes. 

Em Marraquexe aproveita para fazer algumas compras, tais como o artesanato, tapetes e os tradicionais candeeiros. 

Numa visita pela cidade explora os souks, a Praça Djema El Fna, que faz parte da lista de Património Mundial da 

Unesco, o Palácio Bahia e os Jardins Majorelle na área mais recente de Marraquexe. À noite saboreie as iguarias da 

gastronomia marroquina nos restaurantes em redor da praça principal. 

http://www.georgianholidays.com/tours/day-trips/tbilisi-grand-tour
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ITINERÁRIO 

 
DIA 1: CHEGADA A MARRAQUEXE 
 
Chegada ao aeroporto de Marraquexe Menara. Boas vindas, assistência e transfer para o hotel em Marraquexe.  

Check-in. Jantar e alojamento 

 

 
DIA 2: MARRAQUEXE 

O dia inteiro dedicado a visitar Marraquexe: os túmulos saadianos, a Koutoubia, o palácio da Bahia e os jardins Menara. 

Almoço no hotel. Visita dos souks e praça Djemaâ El Fna. 

Regresso ao hotel e alojamento. 

Opcional: O jantar Diffa Fantasia será servido em tendas caïdal no famoso restaurante «Chez Ali», enquanto desfruta da 

performance de fantasia com show de camelos e cavalos, folclore e dançarinas do ventre. 
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DIA 3: MARRAQUEXE / OUARZAZATE / BOUMALNE 

Após o pequeno-almoço, saída 4×4 para Ouarzazate via Taddert e o passe Tiz-in-Tichka (2260m). Continuação para 

Kasbah Telouat pela estrada de asfalto. Almoço livre e visita ao Kasbah Ait Benhaddou. Após o almoço, continuação para 

Boumalne. 

Check-in, jantar e alojamento. 
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DIA 4: BOUMALNE / TINEGHIR / ERFOUD 
 
Após o pequeno almoço, partida para Dades Gorges e continuação para Todra Gorges com almoço livre. Após o almoço, 

continuação para Erfoud, check-in jantar e alojamento. 

Opcional: Noite Bivouac nas dunas de Merzouga. 
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DIA 5: ERFOUD / ALNIF / ZAGORA 
 

Após o pequeno almoço, saída via Alnif para Tazzarine. Almoço livre. Continuação para Zagora. 

Jantar e alojamento. 
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DIA 6: ZAGORA / OURZAZATE 
 
Após o pequeno almoço, visita a Zagoa e as dunas de Tinfou. Almoço livre. Após o almoço, saída para Ouarzazate pelo 

vale de Draa. 

Check-in, jantar e alojamento. 
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DIA 7: OURZAZATE / MARRAQUEXE 

De manhã, passeio turístico em Ouarzazate com Tifoultout e Taourirt Kasbahs. Almoço livre, partida para Marraquexe.  

Chegada, check-in no hotel, jantar e alojamento. 

 

DIA 8: MARRAQUEXE / AEROPORTO 

Depois do pequeno almoço transfer para o aeroporto Menara, para o voo de regresso. 

Assistência nas formalidades de embarque. 
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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 Marrakech 

• Transfer do e para o aeroporto em Marrakech 

• Tour de jipe 4X4 

 

NÃO INCLUÍDO 

• Não inclui despesas pessoais nem refeições que não 

estejam descritas no programa; 

• Seguro de viagem; 

• 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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