


Uma inesquecível viagem pelo 

Marrocos profundo com a sua 

incontornável beleza paisagística 

e cultural.

Parta á descoberta de um 

fascinante Reino encantado 

através das aldeias perdidas e 

dos Oásis esquecidos, suas 

gentes e costumes, gastronomia 

e tradições, tudo numa aventura 

repleta de emoções.

Uma exótica combinação de 

sensações fazem deste tour uma 

experiencia de descoberta pela 

mística deste pais.



Tanger; Asilah; 

Voulubilis; Meknés; 

Azrou; Imichil; 

Agoudal; Gorges du

Todra;Ouarzazat;

Taliouine;Taroudant; 

Agadir; Mogador; 

Marrakech; Cascatas 

de Ouzoud; 

Casablanca; Larach;  

Algeciras. 



1ºDia - Lisboa - Tarifa –Tanger -

Asilah Aprox 690 Km  

Dia de início do tour com a ligação 

entre Lisboa e Tanger com passagem 

em Sevilha e travessia do Ferry no 

estreito de Gibraltar entre Tarifa e 

Tanger Ville.  

Entrada em Marrocos pela tarde, 

alojamento no Hotel Atlas Rif Tanger 

ou similar, Briefing do Tour e Jantar de 

boas vindas 



2º Dia Tanger  –Voulubilis

Meknés –Aprox 270 km 

Dia de início do tour em 

Marrocos com destino a 

Voulubilis sitío arqueológico 

património da Unesco, com 

passagem em Alcácer 

Quibir, Sidi-Kacem e 

chegada a Meknés uma das 

cidades Imperiais pela tarde. 

Alojamento no hotel Zaki

ou similar 



Meknes –Azrou –Agoudal Aprox 340 km 

Este dia marca o início de um outro Marrocos, mais 

profundo e genuíno, começamos com o contacto com as 

montanhas e suas gentes assim como com as aldeias 

berberes do Medio Atlas. 

Com passagem na floresta dos cedros e seus macacos 

selvagens iremos rumar aos lagos de Imichil terminando o 

dia em Agoudal uma típica aldeia berbere no Medio Atlas. 

Alojamento no Auberge Ibrahim ou similar. 



Agoudal – Gorges du Todra – Ouarzazat Aprox - 315 km  

Mais um fantástico dia pelo Marrocos esquecido.

Neste dia fazemos a travessia das imponentes Gorges du Todra e 

a passagem pelo maior palmeiral de Marrocos, seguindo depois 

para as majestosas Gorges du Dades ao longo do vale do rio 

Dades, rumando depois pela rota dos mil Kasbah´s ao longo do 

vale das rosas, até ao nosso hotel em Ouarzazat.  

Chegada ao Riad Dar Chamaa ou similar pelas 18h 



Ouarzazat-Taliouine-Taroudant-Agadir Aprox 360 km 

Este dia leva-nos completamente para fora dos roteiros turísticos 

prevalecendo o contacto com as gentes e disfrutando das 

magníficas paisagens do Anti-Atlas, com passagem em Taliouine a 

vila do açafrão vermelho a mais cara especiaria do mundo, e 

Taroudante conhecida pela Little Marrakech a pequena cidade 

vermelha, terminando já junto á costa no litoral em Agadir. 

Alojamento no hotel Ryad Mogador ou similar 



Agadir – Mogador Aprox 200 km 

Com destino ao litoral vamos iniciar a subida em direção a Essaouira importante 

cidade costeira a onde o Patrimonio Portugues é bem vincado. Com passagem em 

Taghazout e no parque nacional de Tamri conhecido pelas árvores de Argana. 

Chegada a Essaouira para visita do forte Português património da Unesco. 

Alojamento no hotel Des Illes ou similar 



Mogador – Marrakech Aprox 190 km

Neste dia rumamos á exuberante cidade 

vermelha de Marrakech, com a  tarde livre 

para visitas e descoberta desta fantástica 

cidade imperial.  

Sua Medina e Souke vão fazer valer a pena. 

Chegada pelas 12 horas ao hotel Zalagh

Kasbah & Spa ou similar 

Jantar e noite temática 



Marrakech-Ouzoud- Khemisset - Aprox 410 km 

Mais um dia repleto de aventuras e descoberta 

deste extraordinário país.

Com destino às surpreendentes Casacatas

D`Ouzoud conhecidas pelas suas enormes quedas 

de agua e seus macacos selvagens.

Seguindo depois por Beni Mellal com a travessia do 

parque natural do Alto Atlas e chegada ao nosso 

hotel em Khemisset,  Alojamento no hotel Dar 

Eddaya & Spa 



Casablanca –Tanger –Algeciras Aprox 370 km 

Este dia marca o regresso do nosso tour ao 

continente europeu, com destino a Tanger a fim 

de apanharmos o ferry para Tarifa, seguindo 

depois para Algeciras. 

Passagem por Larache e chegada a tanger pela 

tarde.

Alojamento no hotel Reina Cristina ou similar  

Jantar de despedida e encerramento do tour



Incluído :  

9 Noites em hotel / Kasbah / Auberge

de 4* em regime de meia pensão 

(jantar e café da manhã) em quarto 

duplo partilhado 

• Travessia de ferry ida e volta Tarifa –

Tanger -Tarifa 

•

• Tracks do percurso para gps com 

Waypoints

• Visita guiada de Voulubilis, jantar 

temático em Marraquexe com show, 

visita guiada de Essaouira, visita das 

cascatas D Òuzoud, etc.

• Tour Leader em mota  

* Viatura de apoio logístico para 

transporte de bagagens e outros. 

* welcome pack. 

* Seguro de viagem Multi Risco  

* Transfer hotel/ aeroporto/hotel  

* Seguimento da viagem através de In-

Reach Localizador 

Não Incluído:  

Combustível portagens ,almoços , 

bebidas as refeições , despesas de 

caracter pessoal , e outros que não 

estejam em inclui.

Valores:

Participante em mota própria   

1,100.00€

Participante em Auto 1,150.00€

Passageiro 1,050.00€

Suplemento quarto Single  350.00€

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.  




