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GLOCAL Travel Experiences
MARROCOS

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, EM DUAS RODAS, A SUA CULTURA E A
SUA RIQUEZA NATURAL.

GLOCAL Travel Experiences
MARROCOS Onroad

Informação Geral
Moeda

. Dirham (Dh)

Língua

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

Religião

. Islão (aprox. 99% da população)

Corrente eléctrica

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

Cambio

. 1€ - 10.4 MAD ( Nov. 2019)

Hora

. UTC/GMT
. 0021 | Ambulância 15 | Polícia 19 e 177

Comunicações

. Podem levar telefone desbloqueado para colocar cartão SIM local.

Diferenças culturais:
Hábitos e gastronomia diferente,
aceitáveis após periodo de adaptação.

Médio/Alto - Transporte: Mota.
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Descrição
De Tanger
Chefchaouen
montanhas do Rif, com a sua bonita medina e cores únicas em tons de azul, onde teremos também o primeiro
Seguindo para Sul, a caminho da imensidão do Sahara, a paragem para pernoitar será em Midelt, cidade
situada já nas montanhas do Atlas.
Ao deserto chegaremos no quarto dia de expedição, e é em Merzouga, que teremos o dia de descanso. Daqui
Erg Chebbi, onde pernoitaremos em pleno deserto, em contacto directo com
hábitos e costumes de uma família berbere que habita e vive no local.
Já na estrada, o inicio da segunda metade da nossa aventura passará pelas Gorges du Dadés e o seu traçado
único, com descanço (noite) em Boulmalne Dadés. O alto Atlas
Ouzoud, com visita às
deslumbrantes e impressionantes cascatas, no dia seguinte.
De Ouzoud, serão 200 km até Marrakech, a “cidade vermelha” . Aí 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.
Asilah, cidade costeira, de cultura e artes, onde sobressai o seu imponente
forte, construído pelos Portugueses, entre o sec. XV e XVI.
Via Tanger regressaremos a Portugal, com travessia directa Tanger - Porto.
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Tour A - Onroad
Asfalto

. 100%

Quilómetros Totais (aprox.)

. 3900Km

Horas de condução por dia (média)

. 4-5

(iniciação)

Asfalto / Terra ( 3 dias + 1 opcional)

. aprox. asfalto 60% / terra 40%
. entre 50Km - 100Km / dia

Horas de condução por dia (média)

. 4-6
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(previsto)
Dia 04

. Porto - Cadiz/Jerez de La Frontera | 700 Km - ONROAD

Dia 05

. Cadiz/Jerez da Le Fronetra (via Ferry) - Chefchaouen | 270 Km - ONROAD

Dia 06

. Chefchaouen - Midelt | 396 Km - ONROAD / OFFROAD

Dia 07

. Midelt - Merzouga | 265 Km - ONROAD / OFFROAD

Dia 08

. Merzouga | Descanso - ONROAD / OFFROAD

Dia 09

. Merzouga - Gorges du Dadés - Boumalne Dadés | 285 km - ONROAD / OFFROAD

Dia 10

. Boumalne Dadés - Ouzoud | 327 km - ONROAD / OFFROAD

Dia 11

. Ouzoud - Marrakech | 260 Km - ONROAD

Dia 12

. Marrakech - Asilah | 535 Km - ONROAD

Dia 13

. Asilah - Tanger (via Ferry) - Porto | 860 Km - ONROAD

Nota: possibilidade para encontro no porto de Algeciras, pela manhã (hora a indicar).

Não esquecer, algumas notas :
- Pneus e mota (revisionada) em boas condições. Recomendamos pneus
novos (Tour A convencionais, Tour B mistos ou terra)
- Ferramenta básica para a mota
- Lanterna
- Impermeável
- Kit luzes suplente
- Óculos de sol
- Seguro de acidentes pessoais (recomendado)
- Duplicado das chaves
- Ferramenta para furos / Spray. Chaves para as rodas
- Equipamento com proteções completo (temperaturas podem
variar dos 0 aos 30 graus)
- Protector solar
- Medicamentos: Aconselhamos trazer receita médica dos medicamentos a
tomar durante a viagem
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Alojamento e Hotelaria

interacção e harmonia com as gentes e costumes locais é uma prioridade, 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

Valor 1.200€ condutor + mota (IVA Incluído)
*Este valor pode oscilar devido aos novos preços do transporte marítimo pós pandemia

- Acompanhante: 890€ (IVA incluído)
- Pagamento: 150€ no acto da inscrição, 475€ até 45 dias antes do inicio do Tour e restante até 20 dias antes.
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Incluído
- Travessia em Ferry: Espanha > Marrocos > Espanha (mota + 1 pessoa).
- Encargos fronteiriços.
- Alojamento (8 noites em Marrocos): ex. hosteis, albergues, guest houses, contactos locais (quarto duplo ou
triplo c/ wc). Suplemento quarto individual - 150€ + IVA.
- 16 Refeições (em Marrocos): peq. almoco + jantar (bebidas alcoólicas excluídas, preferência por restaurante
locais).
- Viatura de assistência (disponível para mais de 15 motas).
- Seguro de viagem.

- Vídeo Reportagem.
- Seguimento online da viagem através de SPOT GPS colocado na viatura da organização.
- Tracks.

Excluído
- Extras pessoais.
- Entradas em monumentos.
- Gasolina.
- Portagens.
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Marrocos Onroad:
Pré-inscrição:

Ver vídeo

Ver vídeo

Link >

Bagagem

É aconselhável levar mochila confortável para passeios a pé. Trazer o mínimo essencial
e indispensável, pois normalmente o peso é inimigo do conforto. O serviço de lavandaria
estará disponível em alguns locais do nosso alojamento.

Dinheiro

Sugere-se 120€ de reserva e 300€ para cambio (média aprox. 30€ / dia, depende do
gasto de cada um). À entrada do País não é aconselhável trocar mais de 30€, porque
aqui o cambio é normalmente mais elevado. Em Chefchaouen trataremos do cambio.
Podem trazer dirames.

Saúde

Sugestão: consulta do viajante. Para obter marcações e locais de consulta, aceder ao
portal saúde do Ministério da Saúde.

Documentação
- Carta de condução válida.
- Registo de propriedade. Caso a moto não esteja no nome do condutor, é necessário uma declaração de
autorização de saída da viatura, traduzida em francês, e validada pela embaixada de Marrocos.
- Seguro/Carta Verde válidos e com extensão territorial para Marrocos.
- 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 e mentor deste projeto. Tem 42
anos, Engenheiro Mecânico de formação, é um apaixonado por viagens e
veículos motorizados. Normalmente combina ambos nas aventuras que
organiza. Percorreu já mais de meio milhão de km, e conta com mais de 100
países visitados. Destacou-se também na participação e organização de
várias Expedições, em 2 e 4 rodas, na América do Sul, de Portugal à Mongólia,
de Portugal ao Quirguistão, do Quirguistão à Georgia , em Marrocos,
Mauritânia, Senegal e do Porto a Bissau. É ele o acompanhante de todos os
grupos “Glocal OnRoad/OffRoad” em 2022.
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A organização disponibiliza também 2 viaturas para acompanhamento do

inscritos.

civil, 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
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 (*).

auxiliar na documentação necessária e demais informação por esta solicitada, escusando-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

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.

estar e a segurança dos seus clientes durante toda a expedição.
tarem oportunamente 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.
Em caso de desistência, até 45 dias antes do inicio da Expedição, será devolvido todo o valor pago.

Contactos
Nuno Duarte

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