
Bem-vindos ao Marrocos, uma terra de contrastes, onde a África 

encontra a Europa, e o Oriente Médio coloca seu tempero nela. 

Marrocos abre suas portas para todos, sem distinção de raça ou religião. 

Considera-se um Estado Islâmico moderado. 

Se você está procurando por uma experiência exótica e diferente, este é 

o lugar. 

Dos pitorescos mercados de Marrakech, aos picos cobertos de neve das 

Montanhas Atlas, ao silêncio do Saara, às praias intocadas do 

Atlântico...  Marrocos é maravilhoso. 

Nossa viagem combina um pouco de tudo – cidades, aldeias, 

montanhas, deserto, muita dança, música, comida deliciosa, praias e 

muito mais... 

 

 

 

ITINERÁRIO 

DIA 1: BEM-VINDO AO MARROCOS - TRANSFERÊNCIA PARA 

MARRAKECH 

Ao chegar ao aeroporto, um guia irá acompanhá-lo até o hotel.  

Os quartos geralmente estão disponíveis após o meio-dia.   

Reunião de boas-vindas, abertura da viagem. 

Acomodação:  http://www.riadnesma.com   (2 noites) 

Refeições incluídas: Jantar de Boas-Vindas 

 

Dia 2: EXPLORANDO MARRAKECH 

Visita guiada pela cidade, a "Paris do Saara". 

Refeições incluídas: Café da manhã marroquino 

 

http://www.riadnesma.com/


DIA 3: ALTO ATLAS – TELOUET – AITBENHADOU – OUARZAZATE 

Começamos nossa jornada pelo Saara, conheceremos o povo berbere, 

habitantes dessas terras por séculos. 

Acomodação:  http://www.darchamaa.com/fr/fr_index.html 

Refeições incluídas: Café da manhã e jantar 

 

DIA 4: OUARZAZATE – DADES VALLEY – BOUTAGHRARE – 90KM 

De Ouarzazate, percorremos a estrada de 1000 kasbahs para visitar a 

aldeia berbere de Boutaghrare, onde passaremos nossas próximas 2 

noites com berberes locais, aprendendo sua culinária. 

Acomodação: http://www.kasbah-chems.fr 

As refeições incluíam: Café da manhã e jantar. 

 

DIA 5: CAMINHADA PELO VALE DAS ROSAS 

Depois da caminhada (possibilidade de fazê-lo em mulas) vamos 

desfrutar de um piquenique berbere.  Tarde livre para descobrir a cidade 

por conta própria. 

Acomodação: http://www.kasbah-chems.fr 

Refeições incluídas: Café da manhã, piquenique e jantar. 

 

DIA 6: DADES VALLEY – TODGHA GORGE – TINGHIR 

Acomodação: https://hotel-bab-todra.com 

Refeições incluídas: Café da manhã e jantar. 

 

DIA 7: TODRA – ERFOUD – ERRISANI – DESERTO DO SAARA 

As dunas do Saara nos tirarão o fôlego e transformarão nosso ser. 

Vamos montar um camelo para um acampamento nômade entre as 

dunas do deserto.  Pôr do sol em uma das dunas mais altas, seguida de 

jantar sob as estrelas, com canções e histórias desta maravilhosa vila. 

Acomodação: Desert Camp (Tendas privadas com chuveiro e banheiro) 

Refeições incluídas: Café da manhã e jantar 

http://www.darchamaa.com/fr/fr_index.html
http://www.kasbah-chems.fr/
http://www.kasbah-chems.fr/
https://hotel-bab-todra.com/


DIA 8: MERZOUGA – TAZARINE – TAMGROUTE – ZAGORA 

Visitaremos um dos locais mais importantes para o estudo do sufismo, o 

sufi  zawiya de Tamegroute, centro histórico da  ordem  Nassiriya Sufi. 

Acomodação:  https://www.riadlamane.com/index.php/fr 

Refeições incluídas: Café da manhã 

 

DIA 9:ZAGORA - TARAOUDANT 

A caminho  de Taroudant, faremos uma parada em Taznakht, famosa por 

seus fabricantes de tapetes. Esta área também é famosa por seu azeite 

e açafrão. À tarde chegaremos a Taroudant, chamada de pequena 

Marrakech, com suas grandes muralhas e seus pequenos becos dentro 

da Medina. 

Acomodação: Riad Hotel 

Refeições incluídas: Café da manhã 

 

DIA 10: TAROUDANT – AGADIR – ESSAOUIRA 

Viajaremos pelo caminho costeiro.  Almoço curtindo a orla de Agadir. O 

caminho costeiro é famoso por suas árvores de Argan. 

Acomodação: Riad La masion du Sud 

Refeições incluídas: Café da manhã 

 

DIA 11: TOURING ESSAOUIRA 

Vamos almoçar no estilo marroquino, peixe a seu gosto, da doca até a 

grelha. A tarde é gratuita para você visitar a cidade, que, tendo sido 

ocupada pelo português no passado, sua arquitetura é única no 

Marrocos.  Você também pode ir à praia para curtir a "cidade dos 

ventos" de Marrocos. 

Acomodação: Riad Maison du Sud 

Refeições incluídas: Café da manhã

 

https://www.riadlamane.com/index.php/fr


DIA 12: ESSAOUIRA – MARRAKECH 

Saímos das terras do Argan, visitando uma cooperativa de mulheres que 

trabalham óleo de argan, famosa por seu uso culinário, cosmético e 

medicinal.   Depois de algumas paradas para as últimas fotos do nosso 

maravilhoso passeio, continuamos nossa viagem para Marrakech.     

Acomodação:  http://www.riadnesma.com 

Refeições incluídas: Café da manhã 

 

DIA 13: DESPEDIDA 

De acordo com os detalhes do seu voo de volta, vamos ajudá-lo com o 

seu transporte do aeroporto. 

Almoço incluído: Café da manhã 

 

 

 

http://www.riadnesma.com/

