A magia do deserto - um olhar diferente para as estrelas num acampamento de luxo berbere,
onde se pode experienciar algo único e inesquecível.
O vale de Dades (vale das rosas) e Kelaa M’gouna. Vale das Rosas é um local lindo no sul de
Marrocos. Na verdade, o nome Vale das Rosas diz respeito não a um, mas vários vales nas
montanhas do sul do Alto Atlas junto à cidade de Kelaat-M’Gouna.
Todos os anos durante a Primavera esta região fica totalmente florida com milhões de rosas, cujas
pétalas são utilizadas para produzir água e óleo de rosas localmente, assim como sabonetes e
cosméticos em Marraquexe e Casablanca. Pensa-se que as culturas do Vale das Rosas em
Marrocos tenham sido introduzidas por peregrinos de regresso desde Meca no século X.
Reconhecida como a entrada no Vale das Rosas, a região de Imassine tem rochedos enormes
arredondados e impressionantes.
Há anualmente um Festival das Rosas a meados de Maio, na cidade de Kelaat-M’Gouna em que
se trazem rosas desta região, mas também do Vale do Draa.

PROGRAMA:
19/MAIO

20/MAIO

LISBOA - MARRAQUEXE
Comparência no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da partida com destino a
Marraquexe. Chegada e transfere ao hotel Atlas Asni ****. Jantar e alojamento no
hotel.
MARRAQUEXE – AIT BEN HADDOU - OUARZAZATE
Pequeno-almoço no hotel e
partida em direcção a Tizi
N’thika localizado a 2260
metros de altitude o ponto
mais alto das montanhas do
Alto
Atlas.
Poderão
contemplar e observar nesta
altitude como a paisagem
muda
drasticamente,
tornando-se
semiárida
e
deserta. Continuação para
KasbahTelouat e Kasbah Ait
Benhaddou. Paragem para
almoçar.
A
tarde
será
dedicada
à
exploração
desta Kasbah, nomeada Património Mundial da UNESCO em 1987. Este magnífico
castelo de areia acabou por ser usado como pano de fundo para mais de 20
filmes, incluindo Lawrence da Arábia, Jewel of the Nile, A Múmia, O Gladiador,
entre outros. Esta Kasbah é um exemplo único da arquitectura intacta do sul de
Marrocos. Foi um dos redutos mais importantes para a passagem das caravanas
que vinham do deserto do Saara para Marraquexe e outras cidades e para onde os
comerciantes traziam escravos, ouro, marfim Etc. Continuação para Ouarzazate.
Jantar e alojamento no hotel Kenzi Azghor****
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21/MAIO

OUARZAZATE - ZAGORA
Pequeno-almoço no hotel
e visita do museu do Filme
e
de
um
studio.
Continuação para Zagora
via Agdz – antiga cidade
situada na antiga rota das
caravanas que ligavam
Marraquexe a Tombuctu e
continuação pelo vale do
Draa. O Rio Draa, vindo do
Alto Atlas, desce pela
montanha cavando um
fundo canal ao longo de íngremes desfiladeiros rochosos das montanhas Jebel
Sarhro. No Vale do Draa podemos apreciar umas paisagens espectaculares de rios,
palmeiras, montanhas e centenas de casbás e aldeias fortificadas. Já perto de
Agdz, é impressionante sair da montanha e ver o primeiro dos oásis do Vale do
Draa, com milhares de palmeiras que contribuem para que esta seja a região das
tâmaras. Almoço. De tarde continuação para as dunas de areia de Tinfou Estas
dunas são muito pequenas, mas o que sobressai mesmo na paisagem é que este é
o primeiro lugar do Vale do Draa onde o deserto de pedra é interrompido pelo
deserto de areia. Um pouco da magia do deserto marroquino. Rodeadas por
montanhas de cor violeta, com paisagens desértica e camelos a pastarem, estas
dunas são bonitas, mas apenas uma pequena amostra de “areia” que Marrocos
tem para mostrar; e a famosa livraria de Tamegroute. Breve visita da livraria
corânica que contem antigos exemplares e documentos que datam de antes do
século XII. Regresso a Zagora. Jantar e alojamento no hotel Ksar Tinsouline****

22/MAIO

ZAGORA – ALNIF - ERFOUD
Pequeno-almoço no hotel e partida para Erfoud via Tazzarine e Alnif atraves da
montanha de Saghro. O Jbel ou Monte Saghro ou Sarhro é uma das montanhas
mais altas (com 2 712 m) da cordilheira do Anti-Atlas, no sul de Marrocos. Situa-se na
parte oriental dessa cordilheira, a menos de 100 km a sul do maciço do Alto Atlas,
dominando os vales do Drá e do Dadès. A estrada continua para Erfoud passando
por Rissani ; o berço da dinastia Alauita onde o importante mausoléu do Rei Moulay
Ali Cherif fica numa das extremidades de Rissani. Aqui descansa o fundador da
Dinastia Alaouite, aquela que governa Marrocos hoje em dia. Construído em
1966/67, não é acessível aos não-muçulmanos. Almoço entre visitas. Jantar e
alojamento no hotel Belere****
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23/MAIO

ERFOUD – DUNAS DE MERZOUGA E KHAMILIYA
Pequeno-almoço e saída bem cedo para ver
nascer o sol em jeeps que ficaram connosco
todo o dia para visitarmos o erg Chebbi, as
minas de M’Ifis, a cidadezinha de Khamiliya.
Aqui iremos admirar as danças tradicionais
típicas ao sabor de um chá de menta.
Continuamos para Tisserdmine local onde foram
de facto feitas as filmagens de Sahara, a
múmia, etc. Almoço de churrasco num oásis
debaixo das palmeiras. De tarde continuação
para o Grande Erg Chebbi (o grande deserto das dunas) onde em dromedários
iremos ver o por do sol. Jantar e alojamento em Bivouac superior.

24/MAIO

MERZOUGA – ERFOUD – TINEGHIR - OUARZAZATE
Pequeno-almoço no hotel e saída de jeep para Erfoud, Tineghir via Tinejdad
passando por Ksar Touarig. Visita do desfiladeiro do Todra um dos mais visitados
pontos turísticos de Marrocos, a espectacular e impressionante "Todra Gorge" ou
como os marroquinos chamam o Gorges du Tohdra.
É um canyon com paredes verticais que se estende desde a sua entrada sobre 18
km direcção Imilchil, alargando-se gradualmente a sua entrada para a fase final,
onde desaparecem. Em princípio, alcançando as mais altas paredes está
localizado aprox. a 300 metros de altura, espaçados de 10-20 metros de largura no
seu ponto mais estreito.
Esta é uma visita obrigatória do sul de Marrocos, e é realmente um dos lugares que
vale a pena ir ver, localizado a cerca de 15 km quilómetros da cidade de Tinerhir.
Continuação para Ouarzazate cruzando o vale
de Dades (vale das rosas) e Kelaa M’gouna.
Pensa-se que as culturas do Vale das Rosas em
Marrocos
tenham
sido
introduzidas
por
peregrinos de regresso desde Meca no século X.
Reconhecida como a entrada no Vale das
Rosas, a região de Imassine tem rochedos
enormes arredondados e impressionantes. Há
anualmente um Festival das Rosas a meados de
Maio, na cidade de Kelaat-M’Gouna em que se
trazem rosas desta região, mas também do Vale
do Draa. Almoço entre visitas. Chegada a
Ouarzazate. Jantar e alojamento no hote Kenzi
Azghor****
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25/MAIO

OUARZAZATE - MARRAQUEXE
Pequeno-almoço no hotel e saída para Marraquexe. À chegada almoço no hotel
e visita de Marraquexe começando pelo Museu Dar Si Said também conhecido
como o museu das artes de Marrocos Existem poucos museus no mundo que
conseguem comunicar um sentido de nostalgia viva da mesma forma que o Museu
faz. Aqui o velho se mistura com o novo com facilidade e sem esforço de uma
maneira que não pode ser totalmente descrita em palavras. No museu as coisas
são muito parecidas, embora a maioria dos artigos dentro de data centenas de
anos atrás, muitos deles são excelentes exemplos de itens que ainda estão muito
em uso nas partes mais montanhosas de Marrocos. Continuamos para o Museu
Tiskiwin é um museu dedicado ao artesanato marroquino situado na almedina de
Marraquexe, junto ao Palácio da Bahia. Está instalado num ríade de estilo mourisco
construído no início do século XX e que é desde há várias décadas a residência de
Bert Flint historiador de arte e antropólogo holandês apaixonado por Marrocos. Foi
inaugurado em 1996.O museu expõe as colecções de artesanato marroquino,
principalmente berbere, proveniente
sobretudo da região sariana e
também do vale do Suz, que Bert Flint
juntou ao longo de mais de 50 anos.
Entre os objectos há instrumentos
musicais, vestuário, jóias, móveis,
tapetes, velhos utensílios e arte
berbere. À noite jantar – Diffa Fantasia,
servido em tendas com espectáculo
no famoso Chez Ali. Alojamento no
hotel Atlas Asni****

26/MAIO

MARRAQUEXE - LISBOA
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre. Em hora a indicar transfere ao aeroporto.
Formalidades de embarque com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos
serviços.

Preço por pessoa em Quarto Duplo*

930 €

Suplemento Quarto individual: +175€

OS PREÇOS INCLUEM
Voo regulares Lisboa/Marraquexe/Lisboa com direito a 20 Kg de bagagem; Autopullman de luxo durante todo o
circuito; Percurso de jeep de Erfoud – Dunas de: Merzouga/ Khamiliya/Erfoud; Estada em hotéis de 4 ****//Regime
de pensão completa- 01 churrasco num oásis; Estadia em Bivouac superior nas dunas: tendas caidal com quartos
individuais e casas de banho privativas; Taxas de aeroporto e de combustível – que podem ser alteradas até á data
da emissão dos bilhetes; Bagageiros nos Hotéis; Museu do filme; Visitas das dunas de Merzouga; Passeio de camelo
no deserto; Jantar com danças berberes no deserto; Jantar Chez Ali – Half Mechoui; Visitas conforme programa.
OS PREÇOS NÃO INCLUEM:
Taxas hoteleiras, bebidas, telefonemas, tratamento de roupa, etc.
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