Marroco Trail Adventure 2022

Fantástico e único Tour em OffRoad pelas Montanhas do Atlas
e pistas do Sul de Marrocos.
A sua incontornável beleza, as
pistas isoladas, as montanhas
esquecidas, uma exótica
combinação de paisagens e
sensações, fazem deste tour
uma fascinante experiencia de
descoberta pela mística deste
país.
Viva uma aventura repleta de
emoções acessível a todas as
motas trail e Maxi-Trail
destinado a condutores com
alguma experiência em Off-Road

Este Tour destina-se a
todos aqueles que
querem descobrir um
outro Marrocos.

As suas belezas
naturais mais remotas e
as culturais menos
conhecidas tornam este
Tour numa fantástica
aventura.
Com uma orientação
mista de On-Road e OffRoad, é destinado a
condutores com alguma
experiência em Off-Road
que queiram viver a
experiencia dos grandes
espaços e da
descoberta.

1ºDia - Lisboa - Tarifa – Tanger Tetouen Aprox 700 Km
Dia de início do tour com a ligação
entre Lisboa e Tanger Ville, com
passagem em Sevilha e travessia
do Ferry no estreito de Gibraltar
entre Tarifa e Tanger Ville.
Entrada em Marrocos pela tarde,
alojamento em Tetouen, briefing
do Tour e Jantar de boas vindas

2º Dia Tetouen - Ifrane aprox 310 km- on-Road 60% - Off-Road 40%
Inicio do Tour em Marrocos e de ligação entre Tetouen e Ifrane no Medio Atlas.
Com saída cedo do hotel iremos seguir com destino a Ifrane com passagem em Fes,
Imouzzer Du Kandar e chegada a Ifrane prevista pelas 18.00h.
Jantar e Briefing

3º Dia Ifrane – Azrou - Midelt aprox – 215 km
On Road 35% - Off Road 65%
Com saída de Azrou vamos iniciar a travessia da famosa floresta dos cedros com
seus macacos selvagens e as suas fantásticas pistas de montanha através do parque
nacional de Aguelma Azigza, chegada ao Hotel pelas 18h aprox.

4º Dia Midelt – Gourrama – Arfoud - aprox 320 km
On Road 30% / Off-Road 70%
Saída cedo do nosso hotel para mais um fantástico dia
no medio atlas, com chegada a Arfoud, as portas do
deserto pela tarde.
Este será mais um fantástico dia de pistas e de
travessia de varios Jbel´s, com passagem em
Boudnib, e percurso pelas antigas pistas do Dakar.
Chegada ao hotel pelas 17.30h aprox.

5º Dia Arfoud – Merzouga aprox 200 km
On-Road 10% - Off-Road 90%
Mais um fantástico dia de Off-Road pelas pistas do
antigo Dakar, com saída de Arfoud, iremos seguir
junto á fronteira da Argelia em direção ao ErgChebbi, a onde chegaremos pelas 14 horas aprox.
Tarde livre de descanso e diversão nas dunas

6º dia Merzouda – Dades aprox 295 km
On Road 25% / Off-Road 75%
Saída cedo do hotel com direção a Boumalne du Dades pelas
extraordinárias pistas do sul, dia diversificado com paisagens
únicas, e pisos diversos com passagem em Ouzina, Foum Mharech,
Fezzou, e a espetacular travessia do Jbel Saghro
Chegada ao hotel pelas 18h aprox.

7º dia Dades – Demnat - aprox 290 km
On-Road 30% / Off-Road 70%
Mais um fantástico dia com uma das mais belas
passagens de alta montanha que se podem fazer em
Offroad em Marrocos a clássica subida e passagem pelo
Tizi Fougani no Alto Atlas , seguindo a travessia da
Cathedrale Imsfrane , e a passagem em Tabant e no vale
de Ait Bougumez, com a chegada ao hotel pelas 18h
aprox.

8º Dia Demnat - Marraquexe
aprox 230 km
On-Road 60% Off-Road 40%

Saída cedo do hotel para
mais um dia repleto de
aventuras.
Com passagem nas aldeias
berberes do Alto Atlas,
iremos ter a oportunidade
de contacto com esta
cultura Amazigh.
O nosso destino será a
exuberante cidade vermelha
de Marraquexe, para visita
da cidade e seus locais
mais emblemáticos, este dia
marca também as ultimas
pistas de Off-Road deste
tour.
Chegada ao hotel pelas 14
horas aprox.

9º dia Marraquexe-Tanger- Algeciras
aprox 600 km On–Road
Saída cedo do hotel com destino a
Tanger , este dia marca o regresso do
Tour a Portugal com passagem em
Casablanca , Rabat e Asilah - vila
costeira piscatória
O percurso será feito em AE (com
portagens )
Jantar de despedida no Hotel em
Algeciras

Incluído :
9 Noites em hotel / Kasbah / Auberge
de 4* em regime de meia pensão
(jantar e café da manhã) em quarto
duplo partilhado

Ferry Ida e volta;
Seguro multiviagem;
Track GPS - GPX;
Road Plan do tour com todas as
informações de viagem;
Tour Leader em mota;
Veículo de apoio 4X4 suporte
logístico.
Programa em Power Point
Termos & condições do evento
Infos de Viagem
Infos de Pais
Check List
Apólice de seguro
RoadPlan diário
Mapa de Marrocos para GPS
Acompanhamento doc. entrada da
alfândega em Marrocos

Não Incluído:
Combustível, portagens, almoços,
bebidas as refeições, despesas de
caracter pessoal, e outros que não
estejam em inclui.
Participante em mota própria
1050.00€
Passageiro 985.00€

Suplemento quarto Single 380.00€
consulte a Politica de
cancelamento e reembolso
Valores sem Iva (23%)

Tour Sujeito a um mínimo de 12
participantes.
Pagamentos em Visa, MB, MBWay,
Paypal, transferência Bancaria.

Termos e Condições do tour, politica
de Cancelamento e reembolso do
tour.
Para informações gerais consulte o
nosso site em:
http://www.advadventuretours.com/
condicoes-gerais
No ato da sua inscrição deve
proceder ao pagamento de 30% do
valor do tour, sendo que os restantes
70% podem ser liquidados em
parcelas ou na totalidade até 45 dias
anterior á data de inicio do tour.
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