Oásis do Sul
8 dias de viagem. 5 dias de transporte em veículos 4x4. Alojamento em riad, hotel, Kasbah, casa local berbere e haima no deserto.

Testemunho
Ana F
- 12/10/2017 10:25:24
Foi uma experiência única e inesquecível graças ao nosso guia Mohamed que foi impecável!! Mostrou-nos
paisagens e facetas do Marrocos típico e ancestral que contribuiram em muito para tornar a viagem mais rica.
A passagem pelas dunas no deserto foi sem dúvida um ponto alto.Obrigada pela organização e apoio!!

DESTINO
Descrição

Marrocos.

TIPO
Marrocos, mescla de civilizações e paisagens, conjuga de forma ímpar o mundo ocidental,
mediterrânico e islâmico. As suas cidades, montanhas e desertos transportam-nos para um ambiente de
exotismo sem igual.
Esta viagem de aventura percorre o deserto do sul de Marrocos, num encontro de paisagens desde
relevos montanhosos, verdejantes vales do Alto Altas, inebriantes oásis e aldeias tradicionais, até
planaltos desérticos e dunas de areia.
Percorreremos ainda a Rota dos Mil Kasbahs até aos rios Dadés e Todra do grande Sul. Não ficará
indiferente às paisagens que irá conhecer, às imponentes dunas de Erg Chebbi ou ao fabuloso Kasbah
de Ait Bem Haddou.

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)

Família, 4x4, Cultural, .

DURAÇÃO
8 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 2

Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Marraquexe

Alojamento
Riad

Refeições
-

Riad

P

2

City tour a pé em Marraquexe

3

Marraquexe - Kasbah Ait Ben Haddou - Ouarzazate - Vale das Rosas

Kasbah

P-A-J

4

Gargantas do Dadés e Todra - Erfoud - Rissani - Dunas de Merzouga

Haimas

P-A-J

5

Dunas de Merzouga - Rissani - Oásis de Alnif e Nkob

Casa Local

P-A-J

6

Vale do Draa - Zagora

Kasbah

P-A-J

7

Zagora - Ouarzazzate - Marraquexe

Riad

P-A

8

Voo Marraquexe - cidade de origem

-

P

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Marraquexe
Chegada, assistência no aeroporto e transporte para o alojamento. Check-in e tempo livre para visitar Marraquexe.
Jantar por conta do cliente.
Noite em riad em quarto duplo.
2: City tour a pé em Marraquexe
Pequeno-almoço às 08h30 e à hora marcada, encontro com o guia para iniciarmos um city tour a pé pela cidade de Marraquexe,
visitaremos os túmulos dos reis Sádidas; o palácio Bahia; o Museu dar si said; lojas/oficinas de artesanato; e o souk - arisan.
Almoço por conta do cliente e regresso ao alojamento, situado no centro de Marraquexe.
Tempo livre para continuarmos a explorar a cidade.
A cidade de Marraquexe, é conhecida como «a cidade vermelha» estando situada num imenso palmeiral na planície de Haouz,
sendo um oásis que servia de apoio às grandes caravanas nos tempos da sua fundação. Com efeito, foi em tempos um entreposto
comercial muito importante entre a África negra e os povos do Mediterrâneo.
Com efeito, a cidade foi fundada pelos Almorávidas (que chegaram a governar o Al Garb Andaluz) no século XI, descendentes de
uma tribo das montanhas do Atlas, ergueram as muralhas de Marraquexe, construíram palácios, jardins e cisternas para abastecer a
cidade de água. Com todas estas medidas, a cidade rapidamente cresceu, acompanhada pela crescente beleza dos seus
monumentos, tornando-se a grande capital do Sul marroquino.
Visitar e «perder-se» nas ruelas do souk de Marraquexe é uma experiência única. Visitar a fabulosa praça de Djemaa El Fna onde
se concentra a magia da cidade deixará, certamente, os seus sentidos surpreendidos, pois a praça é movida por uma frenética
atividade, onde bailarinos e malabaristas, encantadores de serpentes e contadores de histórias, artesãos e comerciantes comungam
com o viajante as suas artes e histórias.
Vale subir a um dos cafés que se encontram na praça e dos seus terraços, saborear um chá de menta e vislumbrar este jogo de luzes
e de vivências desta cidade colorida.
Não deixe de se deslumbrar com a Koutobia, sobretudo com as luzes noturnas.
Regresso ao Riad.
3: Marraquexe - Kasbah Ait Ben Haddou - Ouarzazate - Vale das Rosas
Pequeno-almoço, check-out no alojamento e à hora marcada, partida em veículo 4x4 em direção das montanhas do Alto Atlas. A
paisagem, de belos tons, oscila entre o verde carregado dos vales, e os rasgos avermelhados do colo de Tizin Tichka´ (2280m).
Visitaremos ao Kasbah (1hora) de Ait Bem Haddou (32 kms.), património da humanidade e que o irá surpreender.
Continuamos a rota, passando por uma série de fortalezas (kasbahs), construídas em adobe e com adornos em ladrilho cru, estas
fortalezas do deserto tinham funções defensivas e em tempos idos, albergaram autênticas aldeias e "cidades" no seu interior. Os
Kasbahs, desta rota, estão situadas e espalhadas através de uma paisagem espetacular: "... no lugar que a montanha encontra o
deserto...", segundo os locais, conjugam todos os tons de ocre e vermelho.
Iremos passar pelos kasbahs de Ounilla e Telouat e por fim, chegaremos a Ouarzazate para almoçarmos num restaurante local.
Continuaremos a rota em direção ao lago Al Mansour para depois chegarmos ao palmal de Skoura. Por fim continuamos até ao
Vale das Rosas, que nos oferece magníficas paisagens ao pôr-do-sol.
Noite de hotel no Vale das Rosas e jantar incluído.
7horas de condução, 320 kms.
4: Gargantas do Dadés e Todra - Erfoud - Rissani - Dunas de Merzouga
Pequeno-almoço no hotel e partida para visitarmos as espetaculares Gargantas dos rios Dadés e Todra. Este último, um
desfiladeiro de 300 metros de altura escavado pelo rio Todra. Continuamos a rota em direção a Erfoud. O caminho torna-se menos
confortável e mais duro, porém, as aldeias e as suas populações são cada vez mais autênticas e remotas. Passagem por Erfoud,
paragem para almoçar em Rissani e continuação até às Dunas de Merzouga (Erg Chebbi) para fazermos um passeio em

dromedário pelas dunas (1hora) até chegarmos ao local das haimas*, um acampamento muito confortável com camas no interior
das tendas.
Alojamento e tempo livre, para irmos contemplar o entardecer e o maravilho pôr-do-sol no deserto. Jantar e noite em haimas*.
6horas de condução, 300 kms.
* As Haimas são tendas confortáveis (com camas) e que estão permanentemente montadas nas imediações de um hostal, que serve
de apoio logístico para refeições, duches, etc.
5: Dunas de Merzouga - Rissani - Oásis de Alnif e Nkob
Pode acordar de madrugada para observar o nascer-do-sol no deserto. Pequeno-almoço pelas 09h00 e manhã livre para explorar a
pé as dunas de Merzouga.
Pelas 11h00 da manhã, partiremos para Rissani, um local de passagem das caravanas do deserto que trocavam sal e escravos com
o Níger e Mali. Este Oásis alberga vários monumentos de grande interesse, sendo por isso, considerada a herdeira da mítica
Sijilmassa - a antiga capital de Tafilalet.
Continuação da rota para Alnif, visita e almoço num restaurante local.
Depois do almoço, seguiremos para Tazarine e para o oásis Nkob, onde pernoitaremos numa casa Berbere. Tempo livre para
explorar a pé este oásis.
4 horas de condução.
6: Vale do Draa - Zagora
Pequeno-almoço e partida para o Vale do rio Draa, via Tansikht, chegada ao Oásis do Draa e visita. Continuação da rota para a
cidade de Zagora, chegada e noite em hotel. Tempo livre.
3 horas de condução.
7: Zagora - Ouarzazzate - Marraquexe
Seguindo o curso do rio Draa, passamos por Agdez e chegamos a Ouarzazate, a chamada Porta do Deserto. No início, Ouarzazate
foi uma guarnição militar devido à sua localização estratégica. Nasceu como cidade em 1928.
Continuação até Marraquexe. Chegada e transporte para o riad. Tempo livre.
8: Voo Marraquexe - cidade de origem
Tempo livre até ao transporte para o aeroporto. Voo para a cidade de origem, chegada e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
23/06/2018 - € 710
07/07/2018 - € 710
21/07/2018 - € 710
04/08/2018 - € 710
18/08/2018 - € 710
01/09/2018 - € 710
15/09/2018 - € 710
05/10/2018 - € 710
08/10/2018 - € 710
19/10/2018 - € 710
01/11/2018 - € 710
17/11/2018 - € 710
01/12/2018 - € 710
26/12/2018 - € 770
Preço do Voo desde: € 350,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 150,00

Notas
Nota 1: As informações contidas neste dossier, terão de ser tomadas, única e exclusivamente a título informativo, estando sujeitas
a possíveis variações.
A PAPA-LÉGUAS declina toda a responsabilidade por qualquer circunstância derivada de uma interpretação errónea da
informação acima descriminada.
Nota 2: Electricidade
Corrente eléctrica: 127 V / 220 V (em instalação)
Frequência: 50 Hz
Tipo de tomada/s: http://electricaloutlet.org/
Nota 3: Fuso Horário: Sem diferença UTC/GMT
Hora de Verão começa a Quinta-feira, 08 Agosto 2013, 02:00 hora local padrão
Hora de Verão termina a Domingo, 27 Outubro 2013, 03:00 hora de verão local
Nota 4: Para informações acerca do custo de vida http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
• Transporte aeroporto-hotel-aeroporto (veja as condições particulares);
• Alojamento em Marraquexe em riad na medina; 1 noite em Merzouga em haimas e 1 noite em casa local Berbere e
restantes noites em hotel e Kasbah, sempre em quarto duplo;
• City tour de meio-dia a pé em Marraquexe;
• Passeio dromedário no deserto;
• Refeições de acordo com o itinerário (pensão completa com excepção em Marraquexe).
• Transporte por terra em veículos 4x4 (com ar condicionado) do dia 2 ao dia 7 até 6 lugares. Motorista/Guia local de língua
francesa ou espanhola;
• Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Todos os extras pessoais (bebidas, lavandaria, etc.);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Entradas city tour em Marraquexe (cerca de 3-4 euros por monumento);
Qualquer item não mencionado como incluído.

Actividades opcionais
• Noite extra em Marraquexe, quarto duplo: desde 40 por pessoa
Valores sujeitos a alterações.

Equipamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ténis ou sapatos confortáveis.
Saco de viagem e uma mochila pequena para transportar os objectos pessoais.
Chinelos de borracha (banho) e sapatos confortáveis.
Pano ou lenço para protecção de poeira e areia.
Na Primavera e Outono casaco quente e no Inverno, forro polar e roupa de abrigo para as noites.
Calções
Camisas de manga comprida e curta
Fato de banho (Verão)
Chapéu
Bolsa de higiene: material de banho; protector solar; protector labial; toalhetes; repelente de insectos (depende da altura do
ano); lenços de papel
• Material fotográfico

Documentação
Passaporte válido, data de validade superior a 6 meses após o último dia de viagem.
Não é necessário visto para os cidadãos portugueses.
Aconselhamos que leve uma fotocópia do passaporte e/ou digitalize-o e envie para um endereço electrónico baseado na web, (tipo
hotmail.com ou similar) para o ter disponível através desta via.
Para se informar com maior detalhe sobre o país consulte www.secomunidades.pt

Condições Particulares
- É necessário ter o passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses após a data de saída do país visitado.
- O Cliente que não adquira os voos à Papa-Léguas, pode não ter assegurado os transferes de chegada e partida caso os seus voos
não sejam exatamente iguais aos voos reservados para o grupo.
Se o Cliente optar por reservar à Papa-Léguas os transferes para os voos por si comprados, implica o pagamento adicional dos
mesmos que variam consoante o país de destino e o programa efetuado.
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