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7 dias Passagem de Ano no Deserto de Marrocos
520€ » Viagem de Grupo
CÓDIGO DE REFERÊNCIA: MA7GNYE/RAK/ERG/RAK/
Duração: 7 dias / 6 noites
Transporte: Minivan, camelo
Tipo: Tour de Grupo
Destino: Marrocos
Destaques: Marrakech, Telouet, Ait Benhaddou, Ouarzazate, Vale do Dades,
Gorges du Todra, Dunas de Erg Chebbi, Rissani, Nkob, Agdz, Oásis Fint.

Tour de Grupo » Marrocos

Tour de 7 dias em Marrocos que começa e acaba em Marrakech.
Transfers aeroporto/hotel e transporte em grupos pequenos até 16 pessoas.
Pacote com alojamento Standard Superior em riads tradicionais.
Acampamento no deserto do Saara com tendas Deluxe e passeio de camelo.
Visite Marrakech, Ait Benhaddou (UNESCO), Dunas de Erg Chebbi, Ouarzazate, Dades.
Personalize totalmente a sua viagem com atividades extras e upgrades de hotel.
Somos um operador turístico certiﬁcado e 100% marroquino com licença Nº 27D/20.
Preços sem intermediários, somos nós que operamos as nossas viagens.
Atendimento e reservas em português com assistência em viagem 24/7.
Reservas online seguras com escolha de pagamento em completo ou com depósito de 50%.

Descrição

Procura uma viagem de grupo de Passagem de Ano em Marrocos para se juntar no próximo réveillon? Se só
tem uma semana de férias e procura uma viagem de ano novo em Marrocos, com um preço acessível, então
esta excursão é ideal para si. Junte-se ao nosso grupo! Temos disponível uma viagem organizada de Réveillon
de 7 dias/6 noites desde Marraquexe com duas noites no Deserto do Saara depois de passar uma noite em
Ouarzazate no nosso hotel em Marrocos.

Um roteiro no deserto marroquino é sempre uma experiência que trás memórias que ﬁcam para sempre. Venha
explorar Marrakech, conhecer as dunas de Erg Chebbi, fazer um passeio de camelo nas dunas, e dormir em
tendas durante uma festa de Ano Novo inesquecível.
Neste tour de 7 dias de Ano Novo em Marrocos irá até ao deserto do Saara desde Marrakech. Nesta
excursão terá a oportunidade de visitar Marrakech, de atravessar as Montanhas do Atlas, visitar Telouet e o seu
palácio do Pacha Glaoui, visitar Ait Benhaddou (lugar UNESCO), visitar o Vale do Dades e observar a espetacular
Estrada Tissedrine, e visitar as Gargantas do Todra.

Roteiro diário de 7 dias / 6 noites

Dia 27 de Dezembro - 4km » Chegada ao aeroporto de Marrakech RAK - Transfer
Chegada ao aeroporto. Depois das formalidades de passaporte e recolher a sua bagagem, será recebido
pela nossa equipa que está à sua espera. Será transferido até ao hotel ou riad. Se o seu voo chegar cedo
pode começar a explorar Marrakech por si próprio. Dormir em hotel ou riad em regime de pequenoalmoço/café da manhã).
Dia 28 de Dezembro - 0km » Passeio de 5 horas pela cidade de Marrakech com guia oﬁcial - Tarde
livre
Visita matinal da cidade antiga e mercados de Marrakech com um guia oﬁcial. Tem a tarde livre para
explorar a cidade por conta própria. Dormir em hotel ou riad em regime de pequeno-almoço/café da
manhã).
Dia 29 de Dezembro - 205km » Marrakech – Casbá de Telouet – Vale de Ounila - Ksar Ait Benhaddou –
Ouarzazate
Partida matinal em direção às Montanhas do Alto Atlas, pela passagem de Tizi n’Tichka a 2260m de
altitude. Visita ao magniﬁco Casbá do Glaoui na aldeia de Telouet. Pela antiga rota de caravanas,
encontramos o Ksar de Ait Benhaddou (UNESCO) no vale de Ounila, pontilhado de pequenas aldeias
berberes. Local UNESCO onde foram ﬁlmados vários ﬁlmes famosos como o Gladiador por exemplo.
Dormir em hotel ou riad em regime de meia-pensão.
Dia 30 de Dezembro - 411km » Ouarzazate – Agdz - Nkob - Rissani – Dunas de Erg Chebbi
Seguimos a nossa viagem em Marrocos pelo Vale do Draa onde paramos para apreciar a vista
panorâmica de Agdz com as seus 2 milhões de palmeiras. Chegada às Dunas de Erg Chebbi para um
passeio de camelo no hotel com piscina para passar a noite em regime de meia-pensão.
Dia 31 de Janeiro - 70km » Manhã livre - Erfoud - Rissani - Khamlia - Hassilabied - Dunas de Erg Chebbi
Excursão no deserto e visita a vários pontos de interesse na região como a Carriere des Fossiles, uma
breve incursão no tradicional mercado de Rissani, local estratégico nas antigas rotas de caravanas que
ligavam África subsaariana com a antiga cidade de Sijilmassa. Visita à Aldeia dos Gnawa para ouvir uma
atuação de folclore local. A noite será passada num lindo acampamento do deserto. Festa de Passagem
de Ano no meio das dunas, com festa, dança, tambores, jantar buﬀet, e muita animação. Dormir em
tendas em regime de meia-pensão.
Dia 1 de Janeiro - 557km » Erg Chebbi - Gargantas do Todra - Ouarzazate - Marrakech
De manhã cedo partimos em direção às incríveis Gargantas do Todra, um desﬁladeiro com mais de 300
metros de altura. Daqui para a frente é fazer estrada para chegar a Marrakech ao ﬁnal do dia. A viagem é
longa mas necessária já que o nosso tour proporciona duas noites no deserto. Dormir em hotel ou riad
em regime de pequeno-almoço/café da manhã).
Dia 2 de Janeiro - 4km » Transfer - Partida do aeroporto de Marrakech RAK
É o dia de partida. Dependendo da hora do seu avião, terá transfer para o aeroporto. Fim do tour e dos
nossos serviços.

Incluído
Viagem de Passagem de ano em Marrocos
Transfers de aeroporto.
Transporte, combustível, motorista, guia.
Passeio de camelo no deserto.
Visita guiada da cidade antiga e mercados de Marrakech com guia oﬁcial.

3 noites em hotel ou riad em Marrakech (quarto standard superior).
1 noite em hotel ou riad em Ouarzazate (quarto standard superior).
1 noite em acampamento nas Dunas de Erg Chebbi (tenda deluxe).
1 noite em hotel com piscina nas Dunas de Erg Chebbi (quarto standard superior).
Regime de meia pensão (jantar e pequeno-almoço/café da manhã) excepto em Marrakech só pequenoalmoço.
Chá de boas-vindas na chegada ao hotéis.
*Quarto Standard Superior e Tenda Deluxe: ar condicionado e wc/duche privativo.

Não incluído
Voos internacionais.
Seguro de viagem.
Almoços, lanches, bebidas, despesas pessoais, gorjetas, outras gratiﬁcações.
Jantares em Marrakech.
Bilhetes de entrada para museus e monumentos (Casbá Telouet 2 €, Casbá Taourirt 3.5€, Estúdios Atlas
5€).
Tudo não mencionado como “incluído”.
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