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5 Dias em Marrocos Deserto do Saara e Fez desde
Marrakech
CÓDIGO DE REFERÊNCIA: MA5/RAK/ERG/FEZ/RAK
Duração: 5 dias / 4 noites
Transporte: Minivan, camelo
Tipo: Tour Privado
Destino: Marrocos
Destaques: Ait Benhaddou, Ouarzazate, Gorges du Todra, Dunas de Erg
Chebbi, Vale do Ziz, Cèdre Gouraud

Tour Privado » Marrocos

Tour de 5 dias em Marrocos que começa em Marrakech e acaba em Fes.
Transfers de hotel, transporte, motorista e combustível incluído.
Pacote básico de alojamento Standard Superior com casa de banho privada.
Acampamento no deserto do Saara com tendas Deluxe e passeio de camelo.
Visite Ait Benhaddou (UNESCO), Dunas de Erg Chebbi, Ouarzazate, Todra.
Personalize totalmente a sua viagem com atividades extras e upgrades de hotel.
Somos um operador turístico certiﬁcado e 100% marroquino com licença Nº 27D/20.
Preços sem intermediários, somos nós que operamos as nossas viagens.
Atendimento e reservas em português com assistência em viagem 24/7.
Reservas online seguras com escolha de pagamento em completo ou com depósito de 50%.

Descrição
Neste itinerário de 5 dias por Marrocos, vai de Marrakech até Fes, passando pelo Deserto do Saara na incrível
paisagem natural das dunas de Erg Chebbi. O passeio Marrakech-Saara-Fes leva-o a cruzar as montanhas do
Alto Atlas, que chegam a 4.000 metros de altura. A sua primeira paragem é para visitar Ksar Ait Benhaddou,
local da UNESCO Património Mundial da Humanidade. Em seguida, vai começar a notar a incrível mudança de
cenário chegando a Ouarzazate, onde começa a avistar os primeiros palmeirais e uma paisagem semelhante a
oásis. A sua viagem de 5 dias no deserto desde Marrakech continua através das deslumbrantes Gargantas do
Todra, os desﬁladeiros de 300 metros de altura próximos a Tinghir, até chegar ao Deserto, onde as dunas

alaranjadas fazem um espetáculo natural surreal. Na subida até Fes passa pelo famoso Vale do Ziz, atravessa
novamente as Montanhas do Atlas. Antes de ﬁnalmente chegar à cidade imperial de Fes, terá contacto directo
com o macaco-berbere, na ﬂoresta do Cèdre Gouraud perto de Azrou. Marrocos em 5 dias já dá a possibilidade
de visitar lugares lindos, e está entre os muitos passeios pelo deserto de Marrocos que temos disponível. Este é
o pacote de viagem perfeito para combinar com alguns dias extras em Marrakech e em Fes. Durante o processo
de reserva, pode fazer upgrade de hotéis ou adicionar noites extras em Marrakech e Fes. Também pode
combinar atividades adicionais ou até mesmo escolher outras viagens de um dia desde Marrakech para
personalizar totalmente sua viagem. Viajar em Marrocos e conhecer as Dunas de Erg Chebbi no nosso pacote
turístico de 5 dias com partida de Marrakech e chegada a Fes, é sempre uma ótima experiência. Venha e
participe num de nossos tours privados pelo deserto de Marrocos. Na RJ Travel e Marrocos.com©, operamos
localmente para oferecer diversas modalidades de passeios e excursões sem intermediários aos nossos
clientes. Por sermos uma agência de viagens marroquina, somos nós que criamos os nossos próprios passeios e
os organizamos a logística de viagem, transferes de aeroporto, riad, hotel e reservas de restaurantes.

Roteiro diário de 5 dias / 4 noites

Dia 1 - 205km » Marrakech – Ksar Ait Benhaddou (UNESCO) – Estúdios de Cinema Atlas – Kasbah
Taourirt - Ouarzazate (hotel/riad)
Dia 2 - 411km » Ouarzazate – Gargantas do Todra – Dunas de Erg Chebbi (passeio de camelo e tendas
no deserto)
Dia 3 - 477km » Erg Chebbi – Vale do Ziz – Cèdre Gouraud – Fes (hotel/riad)
Dia 4 - 0km » Fes – Visita histórico-cultural com guia oﬁcial (hotel/riad)
Dia 5 - 496km » Fes – Beni Mellal (Kasbah Borj Ras el Ain) - Marrakech

Incluído
Roteiro de 5 dias em Marrocos.
Encontro no seu hotel pela manhã.
Transporte, combustível, motorista.
Alojamento em quarto Standard Superior com A/C e casa-de-banho privada.
Acampamento no deserto em tenda Deluxe com A/C e casa-de-banho privada.
Pacote e viagem em regime de meia pensão (jantar e pequeno-almoço/café da manhã).
1 noite em hotel ou riad em Ouarzazate.
1 noite em acampamento nas Dunas de Erg Chebbi.
2 noites em hotel ou riad em Fes.
Passeio de camelo no deserto.

Não incluído
Voos internacionais.
Seguro de viagem (opcional e disponível).
Gorjetas e outras gratiﬁcações.
Almoços em restaurantes com menu turístico (10 a 12 Euros), lanches, e bebidas.
Despesas pessoais, gorjetas, outras gratiﬁcações.
Transfers de aeroporto (opcional e disponível).
Estadia em Marraquexe (opcional e disponível).
Bilhetes de entrada em museus e monumentos (5 a 8 Euros por bilhete).
Tudo não mencionado como “incluído”.
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