
                        www.MoroccoExploreTours.com                         

 

MARROCOS 

BAIXO CUSTO 

GUIA - ROTEIRO 

5 DIAS E 4 NOITES 
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 DESCRIÇÃO: 

 
Visitaremos as dunas mais altas do norte da África. Atravessaremos estradas, 

vales, portos, desfiladeiros, dunas e aldeias com história e fortalezas 

diferentes, como o Patrimônio Mundial da Kasbah de Ait Ben Haddou, 

também inclui uma excursão de camelo que leva aos jaimas que estão no 

meio das dunas por onde passaremos a noite. Lá desfrutaremos de uma 

ótima experiência: pôr do sol, música ao vivo, a imensidão das estrelas ... 

 

  CONHEÇA O PACOTE 

 
 que está incluso: 

 2 noites em hotel em Marrakech - Hotel Cecil ou similar 

 1  noite  em  hotel  em  Dades  -  Hotel  Canyon ou similar 

 1 noite em Merzouga - acampamento de tendas 

 Café da manhã incluso para 4 dias 

 2  Jantares  inclusos,  sendo  um  no  deserto  com  direito  a  festa  

e música tradicional 

 Transfers: Aeroporto – Hotel – Aeroporto 

 Guias em inglês e português 

 Pequeno passeio de dromedários pelas dunas 

 Atividade de Sandboard 

 Tour ao Kasbah Ait Ben Haddou - Visita guiada 

 Tatuagem de Henna  

 Roupas berberes disponíveis para foto 

 que não está incluso: 

 Passagens aéreas 

  Jantares em Marrakech 

 Almoços 

 Todos os tipos de bebidas 

 Entrada para locais históricos e museus 
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  CONHEÇA O PACOTE 
 Nosso todo o percurso  

Aeroporto Menara (RAK) 

 Recepção e Transfer para o Hotel 

Marrakech 

 Café da manhã e saída as 08h15 

Alto Atlas 

Cooperativa de Argan 

 Almoço 

Ait Ben Haddou 

 Compra de bebidas para o acampamento 

Hotel em Dades 

 Piscina e Jantar 

Gargantas de Dades 

Gargantas de Todra 

 Fotos com roupas Berber 

 Almoço 

Merzouga (Deserto do Sahara) 

 Passeio de Dromedários 

Acampamento no Deserto 

 Festa Berber e Jantar 

Marrakech 

 traslado ao aeroporto de Marrakech 
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  HOTÉIS INCLUSOS EM MARRAKECH 
 Hotel Cecil: Este é o hotel em que ficará hospedado na primeira e 

na última noite, localizado na praça Jemaa el-Fnaa, no centro de 

Marrakech, a apenas 700 m da Mesquita Koutoubia. 

 

 53 Sidi Bouloukate Jemaa El Fna, Medina, 40040 Marraquexe, Marrocos 

  Wifi gratis     Quartos familiares     Restaurante    Terraço 

Recepção 24 horas    Aquecimento     Câmbio de moeda 
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  HOTÉIS INCLUSOS EM DADES 
 Hotel Canyon: Este  é  o  hotel  em  que  ficará  hospedado  na  sua  

segunda  noite, localizado em Dades. Canyon Dades possui um 

jardim e vantagem de uma banheira de hidromassagem. A área é 

popular para ciclismo e o aluguel de bicicletas está disponível no 

Canyon Dades. 

 

 Ait Ouglif, Ait Sedrate Jbel El Soufla, Boumalene Dades, Marrocos 

  Wifi gratis    Quartos familiares    Restaurante   Terraço 

    Recepção 24 horas   Aquecimento    Câmbio de moeda   2 piscinas gratis 
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  ACAMPAMENTO NO DESERTO 
 Tendas padrão: O acampamento no deserto é localizado no coração de 

Dunas de Erg Chebbi e conta com banheiros  e chuveiros 

compartilhados, Wi-Fi, fogo, música, festa .... 
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 Tendas de luxo: O acampamento no deserto é localizado no 

coração de Dunas de Erg Chebbi e conta com banheiros  e 

chuveiros particulars (privados), Wi-Fi, fogo, música, festa .... 

 

 

  ROTEIRO 
 Dia 01 - Chegada em Marrakech 

Você será recepcionado no Aeroporto de Marrakech e então sera levado pela 

equipe de guias ao Hotel Cecil em Marrakech, que se situa a metros da praça 

Jemma el Fna (medina), principal ponto turístico de Marrakech.  

 

Importante : O guia estará lhe aguardando na área externa do Aeroporto com a 

placa da Morocco Explore Tours. 
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O trajeto do Aeroporto até o Hotel Cecil leva em torno de 25min.  

Por favor, note que a 5 minutos do seu hotel há troca de moeda/câmbio para sua 

comodidade. 

 

 Dia 02 - M. Atlas & Ait Ben Haddou 

A partir das 8h, após o café da manhã, partiremos em direção ao deserto, 

passando pelas montanhas Atlas. Atravessaremos o alto Atlas Tizin”Tichka com  

paradas para fotos, apreciação das paisagens e para compra de água/snacks.  

Visitaremos ainda a cooperativa dos produtores do famoso óleo de Argan, onde 

aprendemos o processo de extração e sua utilização. 

Conheceremos a aldeia fortificada de Ait Ben Haddou para visitar o Kasbah 

(declarado patrimônio da humanidade pela UNESCO), que foi palco de filmes e  

séries como: Game of Thrones e O Gladiador. 

Após o almoço, seguiremos viagem até Ouarzazate, e no caminho faremos uma  

parade para compra de água e bebidas para levar ao acampamento. 

Neste dia ficaremos hospedados em Dades. 
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 Dia 03 - Gargantas de Todra & Sahara 

Depois do café  da  manhã  partirmos  em  direção  a  Merzouga, passando pelas 

Gargantas de Dades e Gargantas de Todra.  

Faremos ainda uma parada para fotos com roupas típicas berberes, tatuagem de 

henna e compra de lembranças. 

Faremos  uma  pausa  para  o  almoço  e  então  continuaremos viagem rumo a 

Merzouga (deserto do Sahara). 

Após o almoço, partiremos em direção das Dunas de Erg Chebb, localizadas em 

Merzouga.   

A  partir  deste  ponto,  seguiremos  num  pequeno  passeio  de dromedários, que 

nos levará ao acampamento. Levaremos apenas as  mochilas  com  itens  mais  

importantes  em  um  veículo  4x4. Depois  do  passeio  de  dromedário,  ao  chegar  

no  acampamento, tomaremos um tradicional chá marroquino como forma de 

boas vindas ao deserto. 
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 Dia 04 - Vale de Draa & Marrakech 

Despertaremos antes do amanhecer para contemplar o nascer do sol nas grandes 

dunas e seguiremos de volta a Marrakech (tempo estimado de viagem de 11 

horas). Atravessaremos as zonas áridas e típicas paisagens desérticas passando 

pelo Vale do Draa. 

Cruzaremos  o  Anti  Atlas  para  chegar  a  Ouarzazate  e  então almoçaremos para 

em seguida seguir viagem sentido Marrakech em que também cruzaremos o Alto 

Atlas. A previsão de chegada em Marrakech é as 20h. 
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 Dia 05 – Traslado ao aeroporto de Marrakech 

Dependendo do horário do voo, traslado aoaeroporto 3 horas antes do seu voo e 

o final de nossa rota de 5 dias de Marrakech para o deserto de Merzouga com 

grupo. 

 

 PREÇO: Oferta válida por tempo limitado 

Fornecemos Tendas padrão e luxo. Diga-nos que tipo de Tenda você deseja. 

 Excursão com tendas padrão: 120 Euros por pessoa 

 Excursão com tendas de luxo: 150 euros por pessoa 

 

 

 RESERVA E METODOS DE PAGAMENTO  
para confirmar sua excursão é suficiente envie-nos seus bilhetes de avião no 

e-mail da nossa agência de viagens: moroccoexploretours@gmail.com. 

você receberá um e-mail de confirmação no momento da reserva. 

Saldo é pago em dinheiro (euro) diretamente em Marrakech no primeiro dia 

da excursão. 
 

 

 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 Clima  

O clima no Marrocos é bem variado ao longo do ano, por isso é fundamental 

observar a temperatura média das estações antes de visitar o país. A  ilustração  

abaixo  apresenta  a  média  máxima  e  mínima  nos meses do ano, representados 

em Cº. 

 

mailto:moroccoexploretours@gmail.com
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 Vistos 

Os cidadãos portugueses, ou de qualquer país da União Europeia, assim  como  

brasileiros  não  precisam  de  visto  para  estadias  no Marrocos até 90 dias. 

Apenas precisam de apresentar passaporte com, no mínimo, 3 meses de validade. 

 

 Moeda 

A moeda oficial de Marrocos é o Dirham. 

Símbolo: Dh   

Código internacional: MAD 

1 Dirham equivale a aproximadamente: 

R$ 0,39 - Real Brasileiro 

€ 0.10 - Euro 

€ 0.11 - Dólar Americano 

 

 Internet 

Caso  deseje  comprar  um  chip  para  utilizar  4G,  existem  as seguintes opções de 

operadoras no país (Orange, Maroc Telecom, Meditel e Inwi). Os valores dos 

planos pré-pagos variam de 3€ a 10€ 
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 Nossos canais de atendimento 

 
 FALE COM A GENTE 

 

  +212 673 051 060                       MoroccoExploreTours@gmail.com 

 

 @MoroccoExploreTours                                  /MoroccoExploreTours 

 www.MoroccoExploreTours.com  

 

 

Obrigado! : Shukraan! : !شكرا 
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