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2 Dias Circuito Deserto de Zagora e Ait
Benhaddou – Marrocos
CÓDIGO DE REFERÊNCIA: MA2/RAK/OZG/RAK
Duração: 2 Dias / 1 Noite
Transporte: Minivan, camelo
Tipo: Tour Privado
Destino: Marrocos
Destaques: Ait Benhaddou, Dunas de Tinfou, Deserto de Zagora, Vale do
Draa, Ouarzazate

Tour Privado » Marrocos

Tour de 2 dias em Marrocos que começa e acaba em Marrakech.
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 Tinfou, Ouarzazate, Vale do Draa.
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
Um passeio de 2 dias no deserto de Zagora saindo de Marrakech é sempre uma ótima experiência. Embora
não haja tempo suﬁciente para realmente chegar ao grande deserto de Marrocos, pode desfrutar de uma
viagem maravilhosa atravessando o Vale do Draa. Neste tour de 2 dias em Marrocos, passará pelas
impressionantes Montanhas do Atlas para chegar ao Deserto do Saara na província de Zagora da região de Draa
Taﬁlalet. Neste roteiro de 2 dias em Marrocos, irá da cidade imperial de Marrakech ao Deserto de Zagora no
maravilhoso local natural das dunas de Tinfou. A viagem de 2 dias desde Marrakech a Zagora leva-o
atravessar as montanhas do Alto Atlas, que chegam a 4000 metros. A sua primeira paragem será no Ksar Ait

Benhaddou, local da UNESCO. Eventualmente, observará a mudança incomum de cenário ao entrar em
Ouarzazate, onde começará a avistar os primeiros palmeirais e cenas semelhantes a oásis. O primeiro dia
será direto para as dunas de Tinfou, cruzando rapidamente o incrível Vale do Draa, que terá a oportunidade
de visitar no dia seguinte enquanto voltar para Marrakech. Nos 2 dias e 1 noite para o deserto de Zagora saindo
de Marrakech poderá dormir numa verdadeira tenda berbere no deserto. Esta será uma viagem inesquecível. À
noite, terá um delicioso jantar, perto da fogueira, e ouvirá a música de percussão tradicional tocada pela equipa
do acampamento. Na manhã seguinte partirá para visitar Tamnougalt, uma aldeia de lama no Vale Draa,
e, além disso, na estrada, fará uma paragem em Ouarzazate para visitar o casbá Taourirt, e os famosos
estúdios de cinema Atlas. Chegada em Marrakech no ﬁnal da tarde para encerrar os nossos serviços da
excursão de 2 dias desde Marrakech. Se tiver mais alguns dias disponíveis e realmente quiser visitar um
cenário de dunas enormes, veja nossa os tours de 3 dias no deserto desde Marrakech, de 5 dias de excursão de
Marrakech a Merzouga, de 8 dias pelo Deserto do Saara e Cidades Imperiais, e ainda o de 12 dias por todo o
Marrocos. Como somos uma operadora turística marroquina, operamos localmente para oferecer várias formas
de passeios e excursões aos nossos clientes, e sem intermediários. 2 dias de turismo em Marrocos com a nossa
empresa é seguro e temos o compromisso de oferecer um ótimo serviço. Somos nós que organizamos a nossa
excursão de 2 dias no deserto de Zagora e os arranjos de viagens, transfer de aeroporto, riads, hotéis e
reservas de restaurantes resultantes são todos operados por nós a partir do nosso escritório. Não revendemos
tours de ninguém. Nota: Este é um dos nossos pacotes de viagens padrão. Mais tarde, durante o processo de
reserva, pode fazer upgrade de hotéis e tendas no deserto ou adicionar noites extras em Marrakech ou mesmo
transfers para Casablanca caso o seu voo seja de lá. Também pode combinar e reservar atividades adicionais
ou até mesmo escolher outras excursões de um dia a partir Marrakech para personalizar totalmente a sua
viagem de sonho.

Roteiro diário de 2 Dias / 1 Noite

Dia 1 - 410km » Marrakech – Ksar Ait Benhaddou (UNESCO) – Agdz Panorama - Dunas de Tinfou
(passeio de camelo e acampamento)
Dia 2 - 378km » Deserto de Zagora - Tamnougalt - Kasbah Taourirt e Estúdios Atlas em Ouarzazate Marrakech

Incluído
Viagem de 2 dias no deserto saindo de Marrakech
Encontro com o seu motorista no seu hotel pela manhã.
Transporte em minivan (possível upgrade para 4X4).
Motorista que fala inglês (outros idiomas disponíveis).
Acampamento no deserto em qualidade Standard (sem A/C casa-de-banho partilhada) - (possível
upgrade).
Pacote de férias em regime de meia-pensão (jantar e pequeno-almoço/café da manhã).
1 noite em acampamento no nas Dunas de Tinfou.

Não incluído
Voos internacionais.
Seguro de viagem.
Almoços, lanches, bebidas, despesas pessoais, gorjetas, outras gratiﬁcações.
Bilhetes de entrada para museus e monumentos (Casbá Taourirt 3.5€, Estúdios Atlas 5€).
Passeio de camelo nas Dunas de Tinfou (opcional durante a reserva).
Tudo não mencionado como “incluído”.
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