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MARROCOS – 1 a 9 de abril  

2023 

Os Berberes Do Toubkal E Deserto Do Sahara 

 

Marrocos é como “uma árvore com as raízes em África, mas cujas folhas respiram o ar 

Europeu”. Esta é a metáfora que o Rei Hassen ll usou para descrever o seu país.  

A grande diversidade geográfica, histórica e cultural faz de Marrocos uma terra de 

contrastes fascinantes. As imponentes montanhas, as encantadoras praias da Costa 

Atlântica, as florestas centenárias, os Oásis verdejantes e o enigmático deserto do 

Sahara, numa combinação perfeita com as místicas cidades imperiais e as suas Medinas e 

Souks, as tradicionais Vilas Berberes e os místicos Kasbahs milenares. 

Descubra um país maravilhoso, cheio de aventura e misticismo. 
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MARROCOS 

●Capital: Rabat. 

● Regime: Monarquia Parlamentar. 

● Língua: Árabe, com diversos 

dialectos. O Francês é a língua 

estrangeira mais usada. 

● Religião: Islâmica, de cariz liberal. 

● Moeda:Dihram, dividida em 100 cêntimos. 

● População:24 milhões. 

● Superfície:711 mil km 

● Clima: Temperado nas zonas costeiras, continental no interior e nas montanhas e 

desértico no sul. 

● Diferença horária: 2 h mais cedo no Verão, 1 h no Inverno. 

● Sociedade: Além de população das cidades de origem árabe e berberes, as zonas de 

montanha e do interior são habitadas por tribos berberes, sedentárias, nómadas ou semi-

nómadas, que dominam culturalmente a sua região. 

 

 

Bérbere Mountain 
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Programa: 

Dia 1 – 1 de Abril: LISBOA – 

MARRAKECH-IMLIL 

Comparência no aeroporto. Embarque destino 

a Marrakech. Chegada a Marrakech, 

transfere para  a vila de Imlil , cerca de 

1:30h de carro, onde  pode caminhar até 

a Vila de Armd 40 minutos a pé até o 

local onde vai passar a primeira noite. 

Dia 2 – 2 de Abril: IMLIL – MZIK-TASGHIMOT 

Depois do pequeno-almoço partimos para Mzik cerca de (2480 m) . Almoço feito pelo nosso 

cozinheiro, depois de almoço tem opção de fazer outro cume Tasghimot (2650m ) e 

regresso á Aldeia. 

Imlil é a região de uma pequena tribo berbere, os Ait Mizane ou o povo dos Mizane. Os Ait 

Mizane constituem um grupo solidário que mantêm relações privilegiadas com Sidi 

Chamharouch, O rei do Diabo, pintado de branco. Ele é eterno, o local de peregrinação fica 

situado numa grande gruta mantida pelos Ait Mizane. Este pequeno mausoléu é um local de 

peregrinação, acreditando-se que o santo cura a esterilidade feminina e reumatismo, sendo 

no entanto e sobretudo um local de exorcismo. Jantar e noite nas casas de habitantes 

locais Berberes. 

 

Dia 3 – 3 Abril – IMLIL – VALE DADES 

Seguimos viagem de Imlil pelas montanhas do Atlas, passando pela deslumbrante montanha 

Tizi-n-Tichka. Irá passar por muitas aldeias Berberes e quando estiver no deserto, 

vislumbrará o oásis á beira do rio e encostas áridas pontilhadas de Kasbahs (moradias 

fortificadas que abrigam famílias e seus rebanhos). Ao longo do caminho tera a opção de 

fazer caminhada no Kasbah Ait Bem Hadou, seja para fazer uma pausa e visitar os Estudios 

de Cinema de Qarzazate ou fazer uma caminhada. Ao chegar ao desfiladeiro de dades, terá 

opção de fazer caminhada. (tempo total de condução 7 horas) . Noite em alojamento em 

Dades.   
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Dia 4 – 4 de Abril – VALE DADES GARGANTA DO TODRA - MERZOUGA . 
Pequeno-almoço no hotel e seguimos viagem do Vale de Dades para Todra Gorge, uma falha 

enorme que divide as montanhas do Atlas, subindo 300 

metros num vale estreito com palmeiras e aldeias 

Berberes. Aqui, pode fazer caminhada para explorar o 

palmery, um oásis verde cheio de grandes tamareiras. 

Após o almoço seguimos para o deserto atá á cidade de 

Merzouga para comprar mantimentos para a viagem no 

deserto. Seguimos para um Kasbah para ir buscar os 

camelos. Ao por do sol, irá caminhar por uma hora e meia 

de camelo até um acampamento Berbere, onde irá 

desfrutar de um jantar tradicional marroquino e dormirá 

sob as estrelas ou em tendas num acampamento no deserto. (tempo de condução 6 horas) 

 

 

Dia 5 – 5  de Abril – MERZOUGA – QUARZAZATE 

Hoje vamos acordar cedo, antes do nascer do sol, fazemos um passeio de camelo de 1h30 

ao nascer do sol para explorar mais área e regressamos para Merzouga nos nossos camelos. 

Quando chegamos a Merzouga, iremos tomar o pequeno almoço e tomaremos um banho e em 

seguida começamos a nossa viagem pelo deserto pedregoso e pelas montanhas do Atlas, com 

algumas paragens para fotos, explorando e almoço em Agdz ou noutro lugar, enquanto 

regressamos a Ouarzazate. Noite em Hotel Riad. 

Dia 6 – 6 de abril – QUARZAZATE - MARRAKECH 

Após pequeno almoço, seguimos para Marraquexe, paramos pelo caminho para termos o 

nosso almoço (Viagem de 5 horas de carro) . Chegamos a Marraquexe e resto de tarde livre. 

Alojamento em Riad em regime de pequeno almoço. 
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Dia 7 – 7 de Abril – MARRAKECH 

Pequeno-almoço : Visita a marrakech , ao bairro Judeu e sua sinagoga , Jardins de Menara 

e ainda a visita a Praça Jeema el-Fna assim como a sua Medina . 

Dia 8 – 8 Abril – Marrakech 

Pequeno-Almoço e dia livre em Marraquexe para compras . 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 9 – 9 de Abril - MARRAKECH - LISBOA 

 

Em hora a combinar transfere para aeroporto. 

 

FIM DA VIAGEM 
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O preço inclui: 

► Todos os transferes em Marrocos. 

► 3 Noites em Riad em Marraquexe incluindo o pequeno-almoço, 5 noites em casas ou Riads 

e abrigos berberes do Atlas e uma noite em Tenda no Deserto. 

► Todas as refeições descritas no programa, menos em Marrakech. 

► Seguro de acidentes pessoais, não inclui cancelamento 

Não Inclui : 

► Voo de Lisboa a Marrakech 

                                                         Condições 

1- Data da viagem: 1 a 9 de Abril de 2023. 

2- O número de mínimo de participantes é de 10 e máximo de 15. Não sendo possível reunir 

um mínimo de participantes, a organização reserva o direito de cancelar a viagem. 

3-A inscrição só terá validade depois de preenchida e assinada e acompanhada de 300 

euros de inscrição. A viagem tem que estar paga na totalidade até 25-03-2023.  

4-Todos os participantes ficam abrangidos por um seguro de viagem que garante: 

Repatriamento, morte e invalidez permanente, despesas de tratamento, despesas médicas 

e o extravio de bagagens, durante o período da viagem. 

5-Inclui as refeições durante o percurso exceto em Marraquexe. As bebidas não incluídas. 

7-Os alojamentos são em Riads ou na montanha casas locais Berberes. 

8-Deve possuir o passaporte com a validade mínima de seis meses. 

9-Sempre que existam razões justificadas a organização poderá alterar a ordem do 

percurso, horas ou locais a visitar sem que para isso vá alterar o preço final. 

10-Não inclui 30 euros para gorjetas dos guias e carregadores. A pagar localmente. 

11-O preço total da viagem será de 890 euros sem voo. Nós ajudamos a comprar o voo a 

partir de 300 euros. 

12- Inclui seguro mas não tem de cancelamento de viagem. 
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O Espirito da viagem  

PS. Esta viagem é para pessoas que gostam de se divertir e de fazer amigos,  

independente da idade. Temos a certeza de que se vieres com um espírito relaxado vais ter 

uma semana inesquecível. É importante que percebas que isto é uma viagem de aventura e 

por isso há sempre imprevistos… Podem acontecer situações como: encontros com animais 

que não tens em casa; a internet ser fraca ou não funcionar; o ar condicionado estar 

avariado; a água do duche não sair com tanta pressão e quente como o teu chuveiro; a 

comida não ser boa quanto a da tua casa,  etc… mas ainda bem que tudo é diferente, se 

fosse igual não valia a pena sair de casa. Também, infelizmente, não prometemos bom 

tempo,  é importante que fiques ciente que pode haver alterações no itinerário, mas o que 

seria uma viagem sem aventura?! Caso convides algum amigo(a) para vir no tour é 

fundamental que o ponhas a par destas informações.  

  Tudo o que não queremos é um viajante maldisposto e que tenha sido “arrastado” pelos 

amigos, isso pode estragar o ambiente divertido e relaxado do grupo. 

  Esta é uma viagem em que andamos muitas horas de carrinha as distâncias são longas e é 

preciso estar consciente disso. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

MORADA:-----------------------------------------------------------------------------------------   

CÓDIGO POSTAL:------ - ------ LOCALIDADE:----------------------------------------------- 

PASSAPORTE Nº:--------------------- DATA DE VALIDADE: ---------------------------------- 

DATA DE NASCIMENTO:------------------- CC Nº:--------------- ARQUIVO:---------------- 

ESTADO CIVIL: ------------------- CONTACTOS – TELEFONE:------------------------------- 

TÉLEMOVEL:------------------------ EMAIL:----------------------------------------------------- 

MODO DE PAGAMENTO: 

NÚMERO DE MENSALIDADES:------------- VALOR DAS MENSALIDADES:---------------- 

TOTALIDADE DA VIAGEM:----------------------------------------------- 

ASSINATURA: …………………………………………………………………………. 

DATA: …. /…. /…. 

INSCRIÇÕES – CONTACTOS: TOU IDER: CARLOS GARCIA – 915601814 e-mail: .com 

NIB:003500810030059720015  

IBAN PT50 0035 0081 00300597200 15.  MBWAY:915601814 
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