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Vagueando pelas medinas de Fés ou Marrakech, subindo as montanhas 

do Atlas, “ziguezaguiar” pelas Gorges Du Dadés ou admirar a imensidão 

do Deserto do Sahara, o ideal mesmo é partirmos à aventura!

País de gente hospitaleira, vales infinitos e monumentos incríveis, vamos 

descobrir, com a Glocal Travel Experiences, a sua cultura e a riqueza natural.
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INFORMAÇÃO GERAL

. Árabe marroquino (Darija), berber, francês, espanhol.

. Islão (aprox. 99% da população)

. 127v / 220v / 50 Hz (não é necessário adaptador)

Língua

Religião

Corrente eléctrica

. Dirham (Dh)Moeda

. UTC/GMT

. 0021 | Ambulância 15 | Polícia 19 e 177

. Podem levar telefone desbloqueado para colocar cartão SIM local.

Indicativo

Comunicações

. 1€ - 10.4 MAD (Nov. 2019)Cambio

Diferenças culturais:

Hábitos e gastronomia diferente, 

aceitáveis após periodo de adaptação. 

Esforço físico:

Baixo. 

Algumas caminhadas em visitas turísticas. 

Perfil do Percurso / 
Transporte

Hora

- Viatura(s) alugada(s)

- "Road Trip" | aprox. 1700 km | 8 dias

Principais Locais 
a Visitar

- Marrakech

- Cascatas de Ouzoud

- Fez

- Merzouga (Deserto Erg Chebbi)

- Gorges du Dádes
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DESCRIÇÃO

Com inicio e final da viagem em Marrakech, a 

“cidade vermelha”, aqui teremos o primeiro 

contacto calmo e mais comprometido com a 

cultura local, descobriremos a magia deste lugar 

único, com jantar na histórica praça - Jemaa El 

Fna - e passeio pela almedina berbere local, 

património da Humanidade desde 1985. 

Até às cascatas de Ouzoud, serão 160 km e aqui 

iremos também pernoitar com visita às deslum-

brantes e impressionantes cascatas, no dia 

seguinte.

O alto Atlas será o próximo destino, com esta 

espectacular travessia por vales e montanhas a 

3.000 m de altitude, terminando o dia com visita 

às Gorges du Dadés.

Ao deserto chegaremos no quarto dia de expe-

dição, e é em Merzouga que teremos o dia de 

descanso! Daqui partiremos rumo às dunas de 

Erg Chebbi, onde pernoitaremos em pleno 

deserto após um passeio a camelo, em contacto 

directo com hábitos e costumes de uma família 

berbere, a comunidade que habita e vive no 

local.  

Seguindo para norte com destino a Fez, cidade 

com uma das medinas e zona histórica mais bem 

preservada do mundo. Uma experiência incrível!

Regresso a Marrakech no 7º dia para mais um 

passeio turistico com regresso a casa no dia 

seguinte.
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ITINERÁRIO (previsto)

. Marrakech > Ouzoud (cascatas) Dia 17

. Ouzoud > Gorges du Dades

. Gorges du Dades > Merzouga

Dia 18

. Marrakech (chegada)Dia 16

Dia 19

. Merzouga | dia de descansoDia 20

. Fez > MarrakechDia 22

. Marrakech (regresso)Dia 23

. Merzouga > FezDia 21

Não esquecer, algumas notas:

- Óculos de sol.

- Seguro de acidentes pessoais (recomendado).

- Protector solar.

- Mochila (pequena).

- Medicamentos: Aconselhamos trazer receita médica 

  dos medicamentos a tomar durante a viagem.
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INCLUÍDO

NÃO INCLUÍDO

- Tranfers Aeroporto (Marrakech) > Hotel > Aeroporto 

  (Marrakech).

- Alojamento (7 noites em Marrocos): ex. hosteis, 

  albergues, guest houses, contactos locais (quarto duplo 

  ou triplo c/ wc). Suplemento quarto individual - 150€.

- Regime meia pensão: todos os peq. almocos + jantares 

  (bebidas alcoólicas excluídas).

- Viatura alugada 8 dias com A/C, combustível e 

  portagens incluídas.

- Líder de viagens GLOCAL e locais durante toda a 

  expedição.

- Seguro.

- Organização, logística e preparação da expedição.

- Reportagem fotográfica.

- Passeio a camelo.

- T-Shirt oficial da expedição.

- Extras pessoais.

- Alimentação fora das refeições estipuladas em 

  Marrocos (jantar + peq. almoço).

- Entradas em monumentos.

- Actividades locais (exemplo aluguer de viaturas 4x4, 

  buggies, moto 4). Podemos depois dividir pelo nr. de 

  participantes no tour que estejam interessados nestas 

  actividades.

- Voos. Várias companhias aéreas "lowcost" disponíveis 

  Portugal > Marrocos > Portugal disponíveis, como 

  exemplo RYANAIR. 

- Tudo o que não estiver definido em “Incluído”.
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ALOJAMENTO E HOTELARIA

PREÇO

- 1.100€ por pessoa (IVA Incluído)

- Pagamento: metade do valor no acto da inscrição, o restante até 30 dias antes da partida.

- Número mínimo de 4 participantes, número máximo de 15 participantes.

É da nossa total responsabilidade esta escolha. O 

projecto “GLOCAL Travel Experiences”  utiliza 

alojamentos criteriosos. A interacção e harmonia 

com as gentes e costumes locais é uma priori-

dade, assim como o convívio!

Apostamos no apoio às comunidades dos Países, 

sustentando o seu desenvolvimento social e 

cultural. Acreditamos que as experiências 

“GLOCAL” contribuem para o enriquecimento 

pessoal de cada viajante.

CAMARADAGEM

Esta será uma viagem de grupo por um País 

simples, fascinante e acolhedor! No nosso grupo 

iremos conviver alguns dias com pessoas que 

acabamos de conhecer, com estilos e personali-

dades diferentes, o que se tornará numa

experiência única. O objectivo será comum: 

tornar esta viagem inesquecível! A tolerância, 

respeito e condescendência são importantes e 

devem ser levados em consideração por todos 

os participantes.
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- Sugere-se 100€ de reserva e 120€ (média aprox. 12€/dia, depende do gasto

  de cada um)  para cambio no aeroporto ou no dia seguinte à chegada em 

  Marrakech.

- Sugestão: consulta do viajante. Para obter marcações e locais de consulta, 

  aceder ao portal saúde do Ministério da saúde.

Dinheiro

Saúde

- É aconselhável levar mochila confortável para passeios a pé.

- Trazer o mínimo essencial e indispensável.

- Serviço de lavandaria disponível em alguns locais do nosso alojamento.

Bagagem

PRÉ-INSCRIÇÃO
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Link > https://bit.ly/2FjZ2JW



DOCUMENTAÇÃO

- Passaporte, com validade superior a seis meses após a data de saída do país.

TOUR LÍDER:

NUNO DUARTE

Nuno Duarte é o “Tour Líder” desta viagem.

Engenheiro Mecânico de formação, é um apaixonado por viagens.

Já percorreu mais de meio milhão de km, e conta com quase 100

países visitados. Destacou-se também na participação e organi-

zação de várias Expedições, em 2 e 4 rodas, na América do Sul, de 

Portugal à Mongólia, de Portugal ao Quirguistão, em Marrocos, 

Mauritânia, Senegal e do Porto a Bissau. Marrocos é um dos seus 

destinos favoritos, País que já visitou mais de 20 vezes!

É ele o acompanhante de todos os grupos “Be a Local” em 2020.
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Contactos

. T. +351 938 330 134 | Email. nunoduarte@glocal.ptNuno Duarte

"O seguro em vigor durante a expedição garante a responsabilidade civil  por danos patrimoniais e/ou não patri-

moniais, decorrentes de lesões corporais e / ou materiais. A GLOCAL Travel Experiences, enquanto entidade 

organizadora, não assume qualquer responsabilidade, por eventuais infortúnios que possam ocorrer durante as 

viagens realizadas, seja nas viagens propriamente ditas, estadias ou outros percursos, como sendo o caso de 

circunstâncias de força maior, catástrofes naturais ou outros intempéries de natureza semelhante, roubos, ou 

outros que sejam alheios à vontade e intervenção da GLOCAL Travel Experiences. Também não será a GLOCAL 

Travel Experiences responsável por quaisquer danos pessoais ou ofensas à integridade física dos seus clientes e 

viajantes, sendo da inteira responsabilidade destes e a suas expensas a contração dos seguros pessoais, de 

viagem, de saúde ou outros que entendam ser necessários para protecção de pessoas e bens (*).

Em caso de cancelamento ou alteração de itinerário ou horários de qualquer viagem, designadamente por parte 

de companhias aéreas ou terrestres, a única intervenção da GLOCAL Travel Experiences será no sentido de, junto 

das companhias em causa, auxiliar na documentação necessária e demais informação por esta solicitada, escu-

sando-se, todavia, a assumir qualquer custo inerente a tais alterações ou cancelamentos. Todos os clientes terão 

o aconselhamento e apoio necessário para tratamento destes assuntos, por parte da GLOCAL Travel Experiences, 

nomeadamente no contacto directo com as entidades competentes, nacionais ou estrangeiras, capazes de ajudar 

a minimizar todo e qualquer tipo de infortúnio, sendo que nunca qualquer cliente será abandonado no tratamento 

de um problema, seja este de que natureza ou complexidade for. Para qualquer outra dúvida ou questão, deverá 

a GLOCAL Travel 

Experiences ser contactada - para os contactos + 351 938330134 / nunoduarte@glocal.pt - antes da adjudicação 

de qualquer serviço ou pacote de viagem, prestando esta, de imediato, todo e qualquer esclarecimento que 

repute por necessário.

(*) Em caso de catástrofes naturais, por motivos de segurança ou de força maior, é da responsabilidade da Glocal 

Travel Experiences a decisão de alteração do plano/itinerário previsto, inicial, de maneira a salvaguardar a integri-

dade física, o bem estar e a segurança dos seus clientes durante toda a expedição. A GLOCAL Travel Experiences, 

enquanto entidade organizadora, poderá aconselhar e indicar aos seus clientes, que manifestarem oportuna-

mente e sempre com a antecedência mínima de 2 semanas face à data de início da viagem, uma Companhia de 

Seguros para cobertura dos riscos inerentes."

Política de cancelamento: Em caso de desistência, até 45 dias antes do início da Expedição, será devolvido todo 

o valor pago. A partir de 45 dias antes do início da Expedição, a devolução será de metade do valor liquidado até 

à data.
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