De Marrakech aux sables du Sahara
Les plus belles dunes du Sud Marocain en 10 jours/ 9
Nuits en 4×4
01: CHEGADA.
Chegada ao aeroporto de Marraquexe Menara. Acolhimento e assistência.
Traslado ao hotel na cidade.
DIA 02: MARRAQUEXE - TIZI N’TEST - OULED BERHIL – TAROUDANTE
Partida em Land-Rover pela estrada Tizi n Test, via Asni e Ouirgane. Esta
estrada passa através dos desfiladeiros Moulay Brahim, em seguida, no sopé
do monte Toubkal, o ponto mais alto no Norte da África.
Um pouco mais adiante, você visitará a Mesquita de Tin Mel. Atualmente em restauração, mas o
trabalho realizado até à data já destaca sua arquitetura marcante, de rara elegância, certamente uma
das obras-primas do período almóada.
Continuação para Taroudant via Ouled Berhil, acomodação em um hotel em Taroudant.
DIA 03: TAROUDANTE - TALIOUINE - TAZNAKHT - FOUM ZGUID - DUNES DE CHEGAGA
Taroudant, muitas vezes chamado o pequeno Marraquexe. Depois de uma breve visita acompanhada
de um passeio pelos souks, saída para Taliouine, uma pequena cidade conhecida pela sua produção
de açafrão, cuja qualidade é apreciada fora das fronteiras de Marrocos. Se desejar, uma parada na
cooperativa açafrão lhe permitirá aprender muito sobre a sua produção e as suas propriedades. Em
seguida, cruzou a passagem Tizi-n- Taghatine.
Depois, em direção a Taznakht conhecida por seus tapetes. Mesmo sem à intenção de comprar,
recomendamos que você passeie entre as lojas e admire a produção da região.
Continuação para Foum Zquid com uma pequena travessia do passo Tizi-n-Timlaine, passando por
pequenas aldeias berberes do Saara enquanto admira as mais belas paisagens da região. Chegada a
Foum Zguid, seguido do trilho Djebel Bani, que segue ao longo das grandes dunas de Chigaga e da
depressão de Iriki. Ao pé das grandes dunas, você passará a noite em um acampamento no meio do
deserto.
DIA 04: DUNAS DE CHIGAGA - OULAD DRISS - TAMEGROUTE - ZAGORA
Após o nascer do sol, saída em direção a Zagora.
Um pouco mais adiante, sua rota se unirá ao vale do Oued Draa, em M’Hamid. Você irá subir este
vale que é,
na verdade, um oásis muito longo.
Em Tamgroute, você visitará a biblioteca do Alcorão, o kasbah subterrâneo e as oficinas de oleiro
cuja produção típica é apreciada em todo o país.
Noite em quarto de hóspedes, no coração de um palmeiral, em um exuberante jardim.

DIA 05: ZAGORA - VALE DO DRAA - OUAOUZAGOUR - NEKOB
Você continuará seguindo o vale do Wadi Draa, contornando aldeias e culturas,
Pela antiga trilha de caravanas e paralela à estrada de asfalto.
Continuação em direção a Nekob pelo alcatrão. Chegada e pernoite no albergue.
DIA 06: NEKOB - TIZI-N-TAZAZERT - TINEGHIR
Após o café da manhã, saída em direção a Tineghir pela trilha que cruza Jbel Saghro em direção ao
Norte. Durante a viagem você admira as mais belas paisagens montanhosas da região, você sobe a
uma altitude de 2.200 m através do passo Tizi-n-Tazazert. Em seguida, continue para Tineghir.
Chegada e pernoite em Tineghir.
DIA 07: TINEGHIR - GORGES DU TODRA - GORGES DU DADÈS - BOUMALNE DU DADÈS
Partida em direção às gargantas do Todra que subirá e, se as condições da pista e o tempo
permitirem, você continuará até o desfiladeiro a 2800 me descerá até as gargantas do Dades.
A descida de Msemrir a Boumalne du Dadès é uma das estradas mais impressionantes de todo o sul
de Marrocos, oferecendo paisagens magníficas. Acomodação nas gargantas de Dades.
DIA 08: BOUMALNE DU DADÈS - OUARZAZATE - MARRAKECH
Regresse a Ouarzazate visitando o palmeiral de Skoura que alberga muitos kasbahs muito bonitos.
Em seguida, siga para Ouarzazate, seguido de uma visita ao Kasbah Ait Benhaddou. Recomendamos
que atravesse o wadi e caminhe pelas ruelas da antiga aldeia. Alguns moradores permitem a visita de
sua antiga casa.
À tarde, viagem para a passagem de Tichka e, em seguida, Marraquexe.
Chegada e acomodação no hotel da cidade.
DIA 09: MARRAKECH
Dia livre em Marraquexe.
DIA 10: PARTIDA
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto de Marraquexe Menara.
Assistência com inscrições.
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS

Inclui:
▪
Alojamento em hotéis ou pensões de acordo com o programa, em quartos duplos ou triplos.
Os estabelecimentos indicados ou equivalentes.
▪ Meia pensão durante a semana
▪ O camelo e o acampamento com fornecimento de todo o equipamento necessário
▪
Viagens conforme planejado no programa, em 4X4 todo terreno, com motorista, combustível
Incluso. Uso do carro: motorista + 6 passageiros
▪
Todos os impostos locais.
▪
Não inclui:
▪ Bebidas, despesas pessoais e extras
▪ Almoços durante qualquer excursão
▪ Qualquer serviço que não seja explicitamente mencionado acima
▪ Gorgeta

