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Tour Backpackers 29€ p/dia, 1 Semana em
Marrocos » Marrakech, Ouarzazate, Deserto
CÓDIGO DE REFERÊNCIA: MA7B/RAK/ERG/RAK
Duração: 7 dias / 6 noites
Transporte: Van, grand-táxi, autocarro, camelo
Tipo: Tour privado
Destino: Marrocos
Destaques: Marrakech, Ouarzazate, Ksar Ait Benhaddou, Dunas de Erg
Chebbi, Merzouga, Takoujt.

Tour privado » Marrocos

Tour de 7 dias em Marrocos que começa e acaba em Marrakech.
Transfers, bilhete de autocarro, excursões diárias em Grand-Táxi.
Pacote básico de alojamento Standard com casa de banho privada.
Acampamento no deserto do Saara em tendas berberes e passeio de camelo.
Visite Marrakech, Ait Benhaddou (UNESCO), Dunas de Erg Chebbi, Ouarzazate.
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
Quando procuramos viagens para Marrocos baratas deparamo-nos com poucas opções. Ou seja, há alguns bons
exemplos como o tour de grupo de 7 dias em Marrocos por 430€, mas para aqueles que procuram viajar de
maneira independente, comprar uma viagem acompanhado por outras 15 pessoas está fora de questão. Há
ainda outro assunto que é relativo a ser autónomo. Muitos viajantes mochileiros, ou ditos backpackers,
procuram a emoção da viagem por si próprios, em transportes públicos. Desta maneira desenhamos um tour
especial de uma semana em Marrocos, feito e adaptado a backpackers que procuram ter a experiência de viajar
sozinhos, mas com a comodidade de ter toda a logística da viagem feita. Organizamos todos os passos um

viajante de mochila teria de fazer na mesma (transfers, hotéis, táxis, excursões diárias, bilhetes de autocarro).
Fazendo bem as contas a tudo o que oferecemos, se tentar fazer esta viagem por si, sairá mais caro do que o
preço oferecido por nós. Assim preparamos, todos os todos os transfers; todo o alojamento em riads, hotéis com
piscina e acampamento no deserto, e todos os bilhetes de autocarros pré-comprados e impressos. Quando
chegar ao aeroporto tem alguém que o espera, para o levar ao seu hotel em Marrakech, e que lhe entregará um
envelope com o nosso voucher, que contém todos os bilhetes de autocarros pré-comprados para as datas
corretas, um documento impresso com toda a organização dos lugares onde vai, hora de partida, número de
telefone dos motoristas, hotéis, etc. Levará consigo em viagem, o perfeito roteiro em Marrocos mas por conta
própria. O nosso tour de 7 dias proposto nesta página ﬁca com um preço reduzido de 29 Euros numa viagem
comprada por 4 pessoas, de 30 Euros numa viagem comprada por 3 pessoas, 33 Euros por dia por pessoa numa
viagem comprada por duas pessoas, e 48 Euros por dia numa viagem comprara por um viajante sozinho. Fica
assim um excelente exemplo de uma viagem barata para casal que queira gastar pouco dinheiro a viajar, ou
para um grupo de amigos que queira visitar Marrocos de maneira económica, mas com a segurança de saber
para onde vai, e como vai. Temos ainda disponível o outro Tour de 11 dias em Marrocos - Backpackers 29€
p/dia.

O que está incluído
Encontro no aeroporto e transfer para riad na medina de Marrakech.
2 noites em riad em Marrakech (quarto standard com casa de banho privada).
Pequeno-almoço.
Transfer do hotel para a estação de autocarros (ônibus) em Marrakech.
Bilhete autocarro Marrakech até Merzouga.
Transfer da estação de autocarros de Merzouga até hotel.
1 noite em acampamento nas dunas (tenda standard com casa de banho partilhada).
Jantar e pequeno-almoço.
Passeio de camelo nas dunas.
1 noite em hotel com piscina em Merzouga (quarto standard com casa de banho privada).
Jantar e pequeno-almoço.
Bilhete autocarro Merzouga até Ouarzazate.
Transfer da estação de autocarros em Ouarzazate até hotel.
1 noite em riad em Ouarzazate (quarto standard com casa de banho privada).
Jantar e pequeno-almoço.
Excursão de um dia a Ait Benhaddou, Estúdios Atlas, Kasbah Tifoultoute.
Transfer até à estação de autocarros de Ouarzazate.
Bilhete autocarro Ouarzazate até Marrakech.
Transfer da estação de autocarro de Marrakech até hotel.
1 noite em riad em Marrakech (quarto standard com casa de banho privada).
Pequeno-almoço.
Transfer do riad para o Aeroporto de Marrakech.

O que não está incluído
Voos internacionais.
Seguro de viagem.
Gorjetas e outras gratiﬁcações.
Bebidas, despesas pessoais.
Almoços e lanches.
Jantares em Marrakech.
Bilhetes de entrada para museus e monumentos (Casbá Taourirt 3.5€, Estúdios Atlas 5€, Casbá
Tifoultoute 2€).
Tudo não mencionados como “incluído”.

Roteiro diário de 7 dias / 6 noites

Dia 1 » Chegada ao aeroporto de Marrakech – Resto do dia livre
Encontro no aeroporto com o seu motorista e transfer para riad/hotel na medina de Marrakech. Resto do
dia livre. 1 noite em riad em Marrakech (quarto standard com casa de banho privada).
Dia 2 » Dia livre em Marrakech

Pequeno-almoço. Dia para explorar a cidade (temos disponíveis várias atividades extra que pode
adicionar ao seu dia livre). 1 noite em riad em Marrakech (quarto standard com casa de banho privada).
Dia 3 » Marrakech até Merzouga de autocarro
Pequeno-almoço. O motorista vai ter consigo ao hotel. Transfer para a estação de autocarros (ônibus) em
Marrakech. Bilhete autocarro Marrakech até Merzouga. O motorista vai ter consigo à estação de
Merzouga. Transfer da estação de autocarros de Merzouga até bivouac. 1 noite em acampamento nas
dunas (tenda standard com casa de banho partilhada). Jantar no acampamento.
Dia 4 » Dia livre em Merzouga
Pequeno-almoço. 1h30m de passeio de camelo nas dunas até ao seu hotel. Dia para explorar Takoujt e
Merzouga (temos disponíveis várias atividades extra que pode adicionar ao seu dia livre). 1 noite em
hotel com piscina em Merzouga (quarto standard com casa de banho privada). Jantar no hotel.
Dia 5 » Merzouga até Ouarzazate de autocarro
Pequeno-almoço. O motorista vai ter consigo ao hotel. Transfer até estação de autocarros de Merzouga.
Bilhete autocarro Merzouga até Ouarzazate. O motorista vai ter consigo à estação. Transfer da estação
de autocarros em Ouarzazate até hotel. 1 noite em riad em Ouarzazate (quarto standard com casa de
banho privada). Jantar no hotel.
Dia 6 » Ouarzazate - Passeio organizado » Ait Benhaddou, Estúdios Atlas, Casbá Tifoultoute Ouarzazate
Pequeno-almoço. O motorista vai ter consigo ao hotel. Excursão privada em Grand-Táxi a Ait Benhaddou,
Estúdios Atlas, e Kasbah Taourirt. Transfer até à estação de autocarros em Ouarzazate. Bilhete autocarro
Ouarzazate até Merzouga. O motorista vai ter consigo à estação. Transfer da estação de autocarros em
Marrakech para hotel. 1 noite em riad em Marrakech (quarto standard com casa de banho privada).
Dia 7 » Partida de Marrakech
Pequeno-almoço. O motorista vai ter consigo ao hotel. Dependendo da hora do seu voo, tem o dia livre
até à hora do transporte. Transfer do riad para o Aeroporto de Marrakech.
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