
 

                              Fim de Ano nas Dunas do Erg-Chebbi  

Exclusivo e único tour de passagem de ano no deserto, deixe-se surpreender pelo encanto deste 

extraordinário local vivendo um réveillon especial num bivouac berbere em pleno Erg-Chebbi. 

     

Disfrute de um fantástico por do sol, e assista ao nascer do sol nas dunas, tudo ao seu alcance.  

   

Toda a magia do deserto para ser vivida numa memorável e única passagem de ano nas dunas.   

   

Descubra um encantador país, sua história, cultura, e visite locais património da Unesco.    

Marrocos Fim de Ano nas Dunas 

                De 27/12/2018 a 05/01 2019   



 
 

9 dias / 10 noites - partida e regresso a Lisboa – 3700 kms ( aprox ) – percurso em estradas asfaltadas   

1º Dia  

Lisboa - Tanger – Asilah   

Saída de Lisboa com destino a Tanger 

fazendo a travessia do estreito de Gibraltar 

entre Tarifa e Tanger Ville. 

 Chegada ao hotel em Asilah pelas 18,30h. 

aprox.    

Jantar de boas vindas e briefing do tour 

  2º Dia  

Asilah - Rabat – Casablanca   

 

Dia de ligação de Asilah a Casablanca com 

passagem em Rabat para vistas do seu 

património, seguindo depois para 

Casablanca   

3º Dia   

Casablanca – Marrakech 

Visita da Mesquita Hassan II pela manhã e 

ligação de Casablanca á fantástica cidade 

vermelha de Marrakech. 

Tarde livre para visita e noite temática em 

restaurante típico. 

 

      

 

                Travessia do Estreito de Gibraltar 

 

                           Tanger Ville   

 

 

 

 

 

4º Dia  

Marrakech – Boumalne du Dades 

Neste dia iniciamos a subida e passagem do 

Col du Tichka a 2260 mts, e visitamos o 

Kasbah de Ait-Ben-Haddou pela tarde, com 

chegada ao hotel pelas 18.00h aprox.   

 



 

 

 

     5º Dia  
       Boumalne du Dades – Merzouga  

Mais um dia repleto de aventura, com a visita 

das majestosas gargantas du Dades e as 

imponentes gargantas du Todra, chegada ao 

deserto pela tarde para seguir em camelo ao 

nosso acampamento nas dunas. 

Noite de passagem de ano com Reveillon.   

 

 

 

 

     

 

6º Dia  

Merzouga – Merzouga 

Dia de descanso e atividades diversas.  

 

 

       7º Dia 
Merzouga – Midelt  

Neste dia deixamos o deserto e 

iniciamos a passagem pelo medio atlas 

com destino ao Midelt. 

Passagem em Palmeiral do Ziz, Er 

Rachidia, Túnel do legionário etc. 

Chegada ao hotel pelas 17.30h aprox.   

 

 

 

 

       

 

 



 

 

8º Dia  
Midelt – Fes    

Este dia leva-nos á cidade espiritual de Fez para a visita da sua imponente Medina.  

Com passagem em Azrou na floresta de cedros com os seus macacos selvagens, e Ifrane a 

suíça de Marrocos      

9º Dia 
Fez – Algeciras   

Dia de ligação a Algeciras com a breve passagem em Chefchouen e a travessia do ferry para 

tarifa com chegada ao hotel pelas 20h  

      

10º Dia 

Algeciras - Lisboa  

Dia de regresso e fim do tour, em hora a determinar saída livre com destino Lisboa, fim dos 

nossos serviços.   

    
 

     

 

 



 

 

Incluído :  

8 Noites em hotel de 4* em regime de meia pensão (jantar e peq. almoço) em quarto duplo partilhado 

1 Noite nas dunas em Bivouac de luxo com jantar e festa de passagem de ano.  

* Travessia de ferry ida e volta Tarifa – Tanger - Tarifa        

* Tracks do percurso para gps com Waypoints  

* Visita guiada da Medina de Fés, do Kasbah de Ait-Ben-Haddou,, jantar temático em Marraquexe com show, 

passeio de camelo nas dunas 

* Tour Leader em viatura de apoio logístico, welcome pack. 

* Seguro de viagem Multi Risco   

Não Incluído:  

*Combustível, portagens, almoços e bebidas as refeições   

*despesas de caracter pessoal e outros que não em Incluído. 

Valor: 

Condutor Auto em quarto duplo partilhado = 950.00€ 

Condutor moto em quarto duplo partilhado = 900.00€ 

Passageiro Auto / Moto em quarto duplo partilhado = 875.00€  

Menor até 10 anos em cama extra = 730.00€  

Menor> 10 anos até 17 anos em cama extra = 780.00€ 

Suplemento quarto single = 300.00€  

• consulte a Politica de Cancelamento e reembolso e rgpd em : www.advadventuretours.com  

• Tour sujeito a um mínimo de 12 participantes 

Todas as fotos utilizadas nesta apresentação são meramente alusivas ao mesmo, podendo ou não representar 

uma relação direta ou indireta com o tour em questão 

 

A ADV Adventure Tours reserva-se ao direito de usar as mesmas sem autorização dos seus autores ao abrigo 

do uso livre da propriedade publicada não protegida. 

 

Todas as fotos usadas têm como objetivo retratar uma situação ou lugar num universo real. 

Infos em : www.advadventuretours.com   adv.adventuretours@gmail.com    
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