MARROCO EMOTION TOUR
DE 13 A 22 DE MAIO 2022

Algeciras
Asilah
Rabat
Casablanca
El Jadida
Marrakech
Ait-Ben-Haddou
Ouarzazat
Gorge du Dades
Gorges Du
Todra
Merzouga
Fez
Chefchouen

Um exuberante tour por Marrocos de mil encantos, seus locais património da
humanidade, sua historia e cultura, suas tradições e mística tornam este
tour numa inesquecível viagem.
Um tour todo On-Road em estradas asfaltadas e com paisagens deslumbrantes.
A inconfundível beleza e atrativos de Marrocos fazem deste tour uma fantástica
experiencia.
Percursos em asfalto aptos a qualquer tipo de motos; aproximadamente 3500 km
no total, com distâncias diárias variando entre 210 e 650 km. ( 1º e ultimo dia

Este Tour destina-se a todos
aqueles que se querem
maravilhar com as belezas
naturais, históricas e
culturais deste fantástico
Reino.
Disfrute de um por do sol no
deserto, um passeio de
camelo nas dunas, ou
simplesmente perca-se nas
compras num bazar milenar.
10 dias / 9 noites -de viagem

Tanger - Chefchouen - Fes
Midelt - Er-Rachidia –
Arfoud - Merzouga
Boumalne du dades
Ouarzazat - Marrakech
El jadida - Casablanca
Rabat - Gorges du Todra
Gorges du Dades – Tarifa
Algeciras.

1º dia – Lisboa – Tarifa – Tanger - Aprox 650 Km
Dia de inicio do tour com a ligação entre Lisboa e Tanger, com a
travessia do ferry no estreito de Gibraltar entre Tarifa e Tanger
Ville.

Entrada em Marrocos pela tarde , alojamento no hotel
Jantar de boas vindas e briefing do tour

2º dia –Tanger Chefchouen
Fes - Aprox 330 Km
Inicio do Tour em
Marrocos e de ligação
entre Tanger e Fés.
Fes é uma das mais
importantes cidades
Imperiais e berço do
Reino.
Com saída cedo do hotel
iremos visitar Chefchouen
a Cidade Azul e terminar
em Fés, A cidade espiritual
e berço do Reino
Chegada prevista pelas
17,30 h ao hotel, Jantar e
breifing

3º dia - Fés – Fés
Este dia é dedicado á visita da cidade
milenar de Fés, cidade berço do
reino de Marrocos, a onde iremos
visitar a cidade nova, assim como a
sua Medina milenar.
Com saída em nini bus, iremos
percorrer os bairros mais
emblemáticos desta cidade, o palcio
real, e iniciar um regresso ao passado
numa visita detalhada da medina.
Com almoço num Riad no coração
da Medina terminamos pelas 16.00 h

4º dia – Fes- Azrou - Midelt – Erfoud – Merzouga - Aprox 450Km
Saída cedo do nosso hotel em direção a Azrou para visita dos seus macacos selvagens,
seguiremos em direção ao Midelt, com passagem no Medio Atlas, e Er - Rachidia , com
passagem no túnel do legionário , no palmeiral do Ziz , em Erfoud , e chegada a Merzouga.
Este dia marca a entrada no deserto e a chegada ao ErgChebbi , um dos pontos altos deste
Tour.

5º dia Merzouga - Todra
Boumalne Du Dades
Aprox 320Km
Mais um fantástico dia
pelo que Marrocos tem
de melhor para visitar.
As imponentes
gargantas do Todra ,
o imenso Oásis /
Palmeiral de Tinghir , as
espetaculares gargantas
do Dadés e o Inicio da
rota dos mil Kasbah´s
tudo num
extraordinário dia.
Chegada a Boumalne
do Dades pelo fim do
dia

6º dia - Boumalne Dades Ouarzzazate- Ait-Ben Haddou-Aprox 210 Km
Continuação do Nosso Tour pelo sempre belo Vale das Rosas na rota dos Mil Kasbaha´s , visita aos estúdios
cinematográficos de Ouarzzazate onde foram rodados vários filmes épicos seguida para Ait-BenHaddou para visita guiada
do Kasbah património da Humanidade , também local de filmagens.
Chegada ao hotel pelas 17 horas aprox.

7º dia-Ouarzazat Marraquexe
Aprox-190Km
Saída cedo do hotel com destino á
exuberante cidade vermelha de
Marraquexe, fazendo a subida do
Alto Atlas até ao topo o col du
Tichka, chegaremos pelas 13 horas, e
teremos a tarde livre para visita da
cidade e seus locais mais
emblemáticos .
Noite com Jantar típico Marroquino
e Show

8º dia Marraquexe - El
Jadida - Casablanca
Aprox 310 Km
Continuando a visita das
cidades Imperiais vamos
em direção ao litoral
com destino a El Jadida
visitar as Cisternas
Portuguesas e o nosso
património, seguindo
até Casablanca com
visita da Imponente
Mesquita Hassan II.

9º dia Casablanca -Rabat Algeciras
Aprox 380 Km
Saída cedo do hotel com destino a
Rabat uma importante cidade do
Reino e Capital, visita do Mausóleo
e ruinas Romanas de Chellah.
Passagem em Asilah vila costeira
piscatória para visita da sua
medina e fortificação Portuguesa.
Travessia do ferry para Algeciras e
alojamento no Hotel com Jantar
de despedida

10º dia –Algeciras - Lisboa Aprox 650
Km

Saída do hotel em hora a determinar
para regresso ao destino.
Regresso livre desde Algeciras ou em
grupo
Fim dos nossos serviços.
Junte-se a nós e
ADVenture-se connosco

Incluído :
9 noites em hotel de 4* em
regime de meia pensão.
( jantar e peq. almoço ) em quarto
duplo partilhado

Não Incluído:
Combustível portagens ,almoços ,
bebidas as refeições , despesas de
caracter pessoal , e outros que não
estejam em inclui.

Seguro Multiviagens
Travessia de Ferry ida e volta.
Tour Leader em moto.
Tracks do percurso para gps
Mapa de Marrocos para gps.
Visita guiada da Medina de Féz.
Visita do Kasbah de AitBenHaddou.
Visita das Cisternas Portuguesas.
Visita dos estúdios de Ouarzazat.
Visita da Mesquita Hasssan II em
Casablanca.
Passeio de camelo nas dunas.
Vista do Mausóleo e Torre Hassan
em Rabat
Jantar temático em Marraquexe
Welcome Pack

Participante em mota própria
1,250.00€
Participante em Auto 1,300.00€
Passageiro 1,200.00€
Suplemento quarto Single + 420.00€
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.

